
 

 

ANEKS NR 1 

z dnia 29 grudnia 2016 

do Porozumienia nr 2/2016 zawartego pomiędzy Naczelnikiem Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu 

Skarbowego w Poznaniu i Zarządem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” w dniu 15 kwietnia 2016 roku, w sprawie powierzenia Zarządowi zadań z 

zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

zawarty pomiędzy Naczelnikiem Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, zwanym 

dalej „Naczelnikiem” i Zarządem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” zwanym dalej Zarządem 

Preambuła 

Zważywszy, iż : 

- zgodnie z Porozumieniem nr 2/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku zwanym dalej Porozumieniem, Naczelnik 

powierzył a Zarząd przyjął do wykonania w imieniu Naczelnika zadania z zakresu egzekucji 

administracyjnej, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości, opłat, dla której określania i pobierania jest 

właściwy, od zobowiązanego, którego miejsce zamieszkania lub siedziby znajduje się na terenie działania 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, określonego w Statucie 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r., poz. 4967); 

- zgodnie z  § 10 Porozumienia, powierzenie ww. zadań nastąpiło na czas określony tj. do 31 grudnia 2016 r.  

z możliwością jego przedłużenia; 

- zgodnie z § 11 ust. 2 Porozumienia, Strony podjęły rozmowy mające na celu ustalenie przedłużenia 

obowiązywania Porozumienia na okres po 1 stycznia 2017r., zgodnie stwierdzając zasadność współpracy na 

dotychczasowych warunkach przez kolejny rok tj. rok 2017; Strony zawierają Aneks o następującej treści: 

§ 1. Strony zgodnie oświadczają, że § 10 Porozumienia, otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Porozumienie zawarte jest na czas określony do 31 grudnia  2017 roku z możliwością jego 

przedłużenia.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy  Porozumienia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej 

ze Stron Aneksu. 

§ 5. 1. Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 
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2. Zarząd  zobowiązuje się do skierowania Aneksu do Porozumienia do publikacji w Dzienniku, o którym 

mowa w ust. 1.   

  

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

(-) Tomasz Lewandowski 

 

Członek Zarządu  Związku Międzygminnego 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

(-) Bartosz Wieliński 

Zastępca Naczelnika 

 Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego 

(-) Leszek Skrzypczak 
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