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Gospodarka komunalna jest jednym z podstawowych i obligatoryjnych zadań każdej gminy w Polsce. 
Coraz wyższe wymogi z zakresu ochrony środowiska wymagają stosowania coraz bardziej proekolo-
gicznych metod gromadzenia i utylizacji odpadów. 

Przykład aglomeracji poznańskiej pokazuje, iż zagadnienie gospodarki odpadami to problem nie 
tylko miasta Poznania, lecz także dynamicznie rozwijających się gmin ościennych. Wspólne realizowa-
nie zadań z zakresu gospodarki odpadami w ramach odpadowych związków międzygminnych jest 
zatem bardziej opłacalne oraz efektywne i powinno stanowić kierunek przyszłych wspólnych działań.   

Obecnie na obszarze aglomeracji poznańskiej w zakresie gospodarki odpadami funkcjonują dwa 
związki międzygminne.

Pierwszy z nich to Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzi-
bą w Czempiniu, zarejestrowany w 2004 r. Aktualnie jego członkami jest 17 gmin, w tym gminy po-
wiatu poznańskiego: Dopiewo, Komorniki, Luboń, Mosina, Puszczykowo i Stęszew. 

Drugi, ważny z punktu widzenia integracji aglomeracyjnej jest Związek Międzygminny „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP) z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowany w 2010 r. W jego 
skład wchodzi miasto Poznań i 9 gmin podmiejskich: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Muro-
wana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Suchy Las i Swarzędz. 

Zgodnie ze statutem do zadań Związku należy planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodar-
ki odpadami na terenie gmin – uczestników Związku, a w szczególności: 

 odpadów komunalnych, 

 komunalnych,

 i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,

 kierowanych do składowania,

 jednostkami,

 izachęcanie do współpracy w tym zakresie, 

 

 

Składowisko odpadów komunalnych 
w Suchym Lesie 

Nowoczesny obiekt, prowadzący kompleksowy 

zakres usług komunalnych dla miasta Poznania 

oraz gmin przynależących do ZZO Poznań. 

Składowisko charakteryzuje się minimalnym 

negatywnym oddziaływaniem na środowisko 

przyrodnicze, gdyż w ramach obiektu funkcjo-

nuje oczyszczalnia wód odciekowych, stacja 

odgazowania i produkcji energii oraz prowa-

dzona jest selekcja odpadów do wtórnego wy-

korzystania. Organizowane są tutaj liczne zaję-

cia edukacyjne dla dzieci. Funkcjonuje ścieżka 

edukacyjna, w której skład wchodzi Laborato-

rium Energii Odnawialnej oraz Ogródek Ekolo-

giczny z placem zabaw.

Mobilny Punkt Gromadzenia Odpadów Pro-
blemowych.

 “Gratowóz” to specjalny samochód Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem kursu-

je on po Poznaniu, odbierając od mieszkańców 

odpady problemowe tj. sprzęt RTV, AGD, prze-

terminowane leki, smary i oleje silnikowe. 

Na obszarze miasta funkcjonują również dwa 

“Gratowiska”, czyli stałe punkty gromadzenia 

odpadów problemowych.  „Gratowóz” jak               

i “Gratowiska” cieszy się sporym zainteresowa-

niem mieszkańców Poznania.

 

Gospodarka odpadami

W 2010 r. w aglomeracji poznańskiej wytworzono 301 402 ton odpadów komunalnych.

Według danych GUS średnio mieszkaniec powiatu poznańskiego i miasta Poznania wytwarza 

rocznie niespełna 280 kg odpadów, to jest około 30 kg mniej niż 5 lat temu. Największymi wytwór-

cami odpadów komunalnych w aglomeracji jest Poznań oraz gminy Swarzędz i Tarnowo Podgór-

ne. Aglomeracja poznańska wytwarza 37,7 % odpadów komunalnych powstających w wojewódz-

twie wielkopolskim.
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Współrzędne prostokątne płaskie narożników mapy w układzie PUWG 1992
Siatka geograficzna w odwzorowaniu WGS 84
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