Informacja o Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”
Nasza misja
Przez rzetelne, zgodne z zasadami ekologii i ekonomii gospodarowanie odpadami komunalnymi
dbać o godne warunki życia mieszkańców oraz chronić nasze wspólne środowisko.

Informacje ogólne
W 2010 r. Miasto Poznań oraz 9 podpoznańskich gmin utworzyło Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP). W skład Związku weszły gminy: Buk,
Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Swarzędz oraz gmina
Suchy Las (członek do 31 grudnia 2013 r.). Jego statut został zarejestrowany 30 września 2010 r.
Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie, w którego skład wchodzi:
8 przedstawicieli Miasta Poznań oraz po jednym przedstawicielu pozostałych ośmiu gmin.
Organem wykonawczym jest Zarząd Związku Międzygminnego, którego przewodniczącym jest
Bartosz Guss. Dyrektorem Biura ZM GOAP od 2017 r. jest Andrzej Springer.
Powierzchnia ZM GOAP to blisko 1 500 tys. km 2, a liczba mieszkańców to prawie 725 tys. Udział
osób objętych systemem – ujętych w deklaracjach – wynosi ok. 95%. Od stycznia 2018 r. teren
Związku podzielono na 15 sektorów odbioru odpadów komunalnych, z których 7 znajduje się
na terenie Miasta Poznania, zaś pozostałą część stanowi obszar gmin członkowskich ZM GOAP.
Firmy odbierające odpady w poszczególnych sektorach wybierane są w drodze przetargów na
określony w umowie czas. Podobnie jest w przypadku wybierania operatorów punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK/Gratowisk), MPSZOK-ów oraz punktów
odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek.
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Nasze cele i zadania
Celem ZM GOAP jest zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi we wszystkich gminach
Związku, w tym m.in. zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami, kontrola odbioru
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, organizacja punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych oraz edukacja ekologiczna.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ZM GOAP zapewnia odbiór:
odpadów surowcowych (metali i tworzyw sztucznych, szkła oraz papieru),
bioodpadów,
odpadów w formie wystawki: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, niesprawnego
elektrosprzętu, zużytych opon rowerowych i samochodowych (odbiór z terenu
nieruchomości zamieszkanych)
odbiór zmieszanych odpadów komunalnych.
Ponadto Związek wyposaża nieruchomości zamieszkane w pojemniki lub worki do zbiórki odpadów
(poza pojemnikami na bioodpady oraz pojemnikami podziemnymi, w które właściciel musi
zaopatrzyć się na własny koszt). W przypadku nieruchomości niezamieszkanych obo wiązek
wyposażenia nieruchomości w pojemniki spoczywa na właścicielu, ZM GOAP w ramach opłaty
dostarcza worki do gromadzenia odpadów selektywnych (papier, metale i tworzywa sztuczne,
szkło). Związek utrzymuje pojemniki we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym
(mycie pojemników raz w roku) oraz odpowiednio okleja (naklejką informacyjną) i oznacza
pojemniki (tzw. chipowanie).
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Związek pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
•
•
•

•
•

odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
tworzenie i utrzymanie PSZOK-ów/Gratowisk;
koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów
komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
obsługę administracyjną systemu;
edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Selektywna zbiórka na terenie ZM GOAP
Od 2013 r. na terenie ZM GOAP prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów: papieru, szkła,
metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów zielonych. W 2015 r. wprowadzono dodatkową zbiórkę
odpadów zielonych wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji. Od 2018 r. selektyw na
zbiórka odpadów ulegających biodegradacji prowadzona jest wyłącznie w systemie pojemnikowym.
Na obszarze ZM GOAP działają dwie instalacje zagospodarowania odpadów. Jedną z nich jest
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), gdz ie trafiają zmieszane
odpady komunalne, które poddawane są termicznemu przekształcaniu. W wyniku tego procesu
powstaje energia cieplna oraz elektryczna. Druga z instalacji – BIOKOMPOSTOWNIA –
zagospodarowuje odpady ulegające biodegradacji. W procesie ich przetwarzania powstają energia
oraz pełnowartościowy nawóz – kompost.

Stawiamy na ekoedukację
W celu przybliżenia mieszkańcom aglomeracji poznańskiej zasad poprawnej selektywnej zbiórki,
ZM GOAP prowadzi różnorodne działania edukacyjne: EkoLekcje dla dzieci i młodzieży,
EkoAkademię Seniora dla osób 65+, kampanie informacyjno-edukacyjne, jesteśmy obecni także
na piknikach, festynach oraz targach edukacyjnych.

Biuro Związku i Delegatury
Biuro ZM GOAP mieści się w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43 - www.goap.org.pl/biuro-związku.
Do usprawnienia kontaktu z mieszkańcami aglomeracji poznańskiej uruchomione są delegatury
w każdej gminie należącej do ZM GOAP - https://goap.org.pl/delegatury.

