
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/230/2019 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3, art. 40 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6k ust. 1, ust. 2, 

ust. 2a, ust. 3 w związku z art. 6j i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 pkt 16 i § 13 pkt 1 Statutu 

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

z 17.07.2013 r., poz. 4609 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) metodę ustalenia opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

2) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wyższą stawkę jeżeli odpady komunalne 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

3) stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, w tym wyższą stawkę jeżeli odpady komunalne nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 2. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą wysokość tej opłaty stanowi 

iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2, 3  

albo 4. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

selektywny w wysokości 14,00 zł (słownie: czternaście złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca 

w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

selektywny w wysokości 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca 

w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale 

mieszkalne. 

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

nieselektywny w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca. 
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§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników bądź 

kontenerów z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik 

z odpadami komunalnymi, określony w ust. 2 albo 3. 

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następującą stawkę 

opłaty za pojemnik o określonej pojemności (w tym również pojemnika podziemnego lub kontenera) 

z odpadami komunalnymi zmieszanymi powstałymi na danej nieruchomości: 

Lp. Pojemność (typ) Wysokość stawki 

1. 0,12 m
3
 (pojemnik) 21,00 złotych 

2. 0,24 m
3
 (pojemnik) 31,00 złotych 

3. 0,36 m
3
 (pojemnik) 41,00 złotych 

4. 1,1 m
3
 (pojemnik) 95,00 złotych 

5. 2,5 m
3
 (pojemnik) 191,00 złotych 

6. 5,0 m
3
 (pojemnik / kontener) 356,00 złotych 

7. 1,3 m
3
 (pojemnik podziemny) 129,00 złotych 

8. 3,0 m
3
 (pojemnik podziemny) 283,00 złotych 

9. 5,0 m
3
 (pojemnik podziemny) 489,00 złotych 

3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności (w tym również pojemnik 

podziemny lub kontener) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

Lp. Pojemność (typ) Wysokość stawki 

1. 0,12 m
3
 (pojemnik) 26,00 złotych 

2. 0,24 m
3
 (pojemnik) 39,00 złotych 

3. 0,36 m
3
 (pojemnik) 51,00 złotych 

4. 1,1 m
3
 (pojemnik) 119,00 złotych 

5. 2,5 m
3
 (pojemnik) 239,00 złotych 

6. 5,0 m
3
 (pojemnik / kontener) 445,00 złotych 

7. 1,3 m
3
 (pojemnik podziemny) 161,00 złotych 

8. 3,0 m
3
 (pojemnik podziemny) 354,00 złotych 

9. 5,0 m
3
 (pojemnik podziemny) 611,00 złotych 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej”. 

§ 5. W dniu wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIV/118/2015 Zgromadzenia 

Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 18 grudnia 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia takiej opłaty 

oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 

2016 r. poz. 288), zmieniona Uchwałą Nr XXXI/191/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 r. oraz zmieniona Uchwałą 

Nr XXXIV/203/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej" z dnia 29 listopada 2017 r. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego "Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej" 

(-) Tomasz Robert Zwoliński 
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