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O kręgow ego Zarząd u Poznań
P o ls kie g o Związku Działkowców
ul. M. Langiewicza23

61-502 Poznań

W związku z naruszaniem przepisów z zakresu postępowania z odpadami przez firmę
ZUZPER RECYKLING Agnieszka Zarabska z siedzibą w Deszcznie ul. Diamentowa 8
woj: Lubuskie, posiadąącą bazę techniczną w Komornikach, w tym tez niespełnianiem
wymagań dotyczących odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Poznania informuje, Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej z dniem 1 marca 2O16 r. wykreślił ww. firmę z rejestru działalności regulowanej.

Nadmieniamy, że zgodnie z wymogami rozdziału 4a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 - tekst jednolity)przedsiębiorca , aby wykonywaó
działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zobowiązany
jest uzyskaó wpis do rejestru działalności regulowanej, a organ rejestrujący ( w tym
przypadku ZM GOAP) nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
ZM GOAP zgodnie z ań,. 9b ust. 3 wyzej wspomnianej ustawy zamieszcza rejestr
w Biuletynie lnformacji Publicznej na swojej stronie internetowej pod adresem
www.goap.poznan.pl

W związku z powyższym tylko tirmy zamieszczone w rejestrze i posiadające nadany
numer rejestrowy, mogą świadczyć usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,

Podkreślamy, że flrma ZUZPER RECYKL|NG Agnieszka Zarabska w tym stanie
prawnym, nie moze Świadczyć usług odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych
bytowych, odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i

rozbiórkowych, itp.) od właścicieli nieruchomości ( m.in. z osiedli mieszkaniowych,
wspólnot mieszkaniowych, kamienic, domków jednorodzinnych, Rodzinnych Ogrodów
Działkowych itp.). Szczegółowy wykaz odpadów zaliczanych do odpadow komunalnych
(grupa 20) został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie kaialogu odpadów.

Wańo zaznaczyc równiez, że dotychczas firma ZUZPER RECYKL|NG wywoziła
odpady z terenu Miasta poza region drugi, co jest niezgodne z przepisami ustawy
o odpadach.

Biorąc powyzsze pod uwagę prosimy Pana Prezesa o przekazanie przedmiotowej
informacji do wszystkich Zaządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych leżących na terenie
m. Poznania, o niezlecaniu ww. firmie usług w zakresie odbioru odpadow komunalnych.

Z poważaniem
Do wiadomości:
Straz Miejska Miasta Poznania

Sprawę prowadzi:
Mateusz Dzioba
Te|.61 8785 559
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