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Informacja nt. odbioru odpadów komunalnych na terenie
aglomeracji poznańskiej

Większość uchybień usunięto. ZM GOAP nie wdroży odbioru zastępczego na sektorach:
II Poznań Jeżyce, III Poznań Piątkowo – Morasko – Umultowo – Kiekrz – Krzyżowniki –
Strzeszyn oraz XII Swarzędz.
25 września br. minął termin wyznaczony Wykonawcom na poprawę jakości świadczonych
usług, które zostały określone w wezwaniu do należytego wykonania umów dotyczących
odbioru i transportu odpadów komunalnych. Sytuacja związana zarówno z realizacją odbioru
odpadów, jak i dostarczeniem pojemników do ich gromadzenia czy pakietów startowych uległa
znaczącej poprawie. Wykonawcy nie tylko zwiększyli liczbę pojazdów odbierających odpady, ale
realizują także odbiory interwencyjne. Jesteśmy w stałym kontakcie z Wykonawcami i również
sami, podczas wizji lokalnych, monitorujemy sytuację. Odbiór odpadów uległ rzeczywistej
poprawie. Notujemy również znaczny spadek reklamacji w przeliczeniu na liczbę aktywnych
deklaracji na poszczególnych sektorach. Na sektorze II i III w 4 tygodniu września ta liczba
wyniosła nieco powyżej 1% w stosunku do 6% odnotowanych reklamacji w 2 tygodniu września,
podobnie jest w przypadku sektora XII. Wiemy, że występują drobne przesunięcia
w odbiorach. Na ten moment nie ma jednak podstaw do wszczęcia procedury zastępczego odbioru
odpadów, ponieważ Wykonawcy usunęli większość uchybień - mówi Andrzej Springer Dyrektor
Biura ZM GOAP. Byliśmy oczywiście przygotowani na odbiór zastępczy. Kilka firm wyraziło
gotowość do wykonania takiej usługi. Jednak na ten moment nie widzimy potrzeby uruchomienia
procedury. Ponadto wykonawca z sektorów II i III - firma Remondis w przesłanym do nas w piątek
piśmie zadeklarowała, że wszystkie przekazane przez Związek interwencyjne odbiory będzie
realizowała jeszcze tego samego dnia - dodaje Springer. Wykonawców za brak prawidłowego
świadczenia usług na pewno czekają kary. To zgłoszenia od mieszkańców stanowią podstawę
do nałożenia kar zgodnie z procedurami określonymi w umowie - mówi Dyrektor Biura ZM GOAP.
Po zakończeniu każdego miesiąca zasadność zgłoszeń jest weryfikowana i w przypadku
potwierdzenia uchybiania w zakresie świadczonej usługi na Wykonawcę nakładana jest
stosowna kara. Jest to jednak procedura, której ramy określa umowa, dlatego kary będziemy
naliczać w kolejnych miesiącach – dodaje A. Springer.
Za wszelkie trudności związane z nieterminowym odbiorem odpadów ZM GOAP przeprasza
wszystkich mieszkańców, zwłaszcza poznańskich Jeżyc, Smochowic, Woli, Strzeszyna, Piątkowa,

a także gminy Swarzędz, gdzie w związku ze zmianą Wykonawcy niedogodności były
największe. Przypominamy, że wszystkie nieprawidłowości dotyczące świadczenia usługi należy
zgłaszać mailowo na bok@goap.org.pl.

Przygotował ZM GOAP

Od 2013 r. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) zarządza gospodarką odpadami
komunalnymi. ZM GOAP na terenie 9 gmin aglomeracji poznańskiej organizuje system, kontroluje odbiór, dba o właściwe
zagospodarowanie odpadów dla blisko 725 tys. mieszkańców oraz prowadzi edukację ekologiczną. Organizuje również przetargi
w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK)/ Gratowisk.
Więcej informacji o ZM GOAP na stronie www.goap.org.pl – zakładka MEDIA

