
 

 

UCHWAŁA NR XVI/133/2016 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na 

których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 6j ust. 2a, 

3b i 3c w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz § 5 ust. 3 pkt 16 i § 13 pkt 1 Statutu Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 16 lipca 2013 r., 

poz. 4609 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” uchwala, co następuje: 

§ 1. W  Uchwale Nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadza się zmianę w § 1, w ten 

sposób, że jego dotychczasowa treść otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1.  Ustala się stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 

odbieranymi w sposób selektywny od: 

- domku letniskowego wykorzystywanego jedynie przez część roku lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 168,00 zł na rok; 

- działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 sierpnia 2013 r. 

o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 40 ze zm.) - wykorzystywanej jedynie 

przez część roku – 96,00 zł na rok. 

2. Ustala się wyższą stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób nieselektywny od: 

- domku letniskowego wykorzystywanego jedynie przez część roku lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 204,00 zł na rok; 

- działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 sierpnia 2013 r. 

o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 40 ze zm.) - wykorzystywanej jedynie 

przez część roku – 204,00 zł na rok”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej”. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.   

  

 Przewodniczący 

 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 

"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" 

(-) Marian Szkudlarek 
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