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Gmina Swarzędz jest aktywnym członkiem Aglomeracji Poznańskiej. W ramach terytorialnej 

przynależności do obszaru funkcjonalnego m. Poznania realizowanych jest szereg przedsięwzięć, 

które potwierdzają naszą aktywną rolę w rozwoju oraz funkcjonowaniu zespołu jednostek samorządu 

terytorialnego spójnie tworzących ten właśnie obszar. 

Przejawem aktywności Gminy Swarzędz są: 

- Członkowstwo w związkach międzygminnych działających na obszarze funkcjonalnym miasta 

Poznania, 

- Przynależność do stowarzyszeń obejmujących jednostki samorządu terytorialnego 

wchodzące razem z m. Poznaniem w skład poznańskiej aglomeracji. 

Wśród związków międzygminnych należy wymienić: 

a) Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej 

b) Związek Międzygminny Schronisko dla zwierząt – Schronisko 

c) Związek Międzygminny Puszcza Zielonka 

Uzupełnieniem powyższej listy jest również Związek Międzygminny Transport Aglomeracji 

Poznańskiej, którego tworzenie było przedmiotem zainteresowania władzy wykonawczej Gminy, 

jednakże, mimo jego utworzenia przez kilka gmin powiatu poznańskiego oraz m. Poznań, do dnia 

dzisiejszego nie rozpoczął on formalnie swojej działalności. 

Gmina Swarzędz jest również członkiem stowarzyszeń oraz akcjonariuszem jednej spółki będącej 

własnością samorządów z obszaru Aglomeracji: 

a) Metropolia Poznań - Stowarzyszenie, 

b) Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna – Stowarzyszenie, 

c) Aquanet Spółka Akcyjna – wartość akcji 13,5 mln złotych, udział w kapitale 1,54%. 

Poniżej zaprezentowano główne przedsięwzięcia realizowane wspólnie z innymi samorządami 

tworzącymi Aglomerację Poznańską. 
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Związek Międzygminny GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 

Granice związku 

 

Najistotniejszym skutkiem przystąpienia do Związku (dotyczy to każdego związku międzygminnego) 

jest przekazanie do związku kompetencji (wyłącznie tych określonych w statucie), które przed jego 

zarejestrowaniem przynależne były radzie gminy i organowi wykonawczemu gminy. 

Misja Związku 

Misja: 

Przez rzetelne, zgodne z zasadami ekologii i ekonomii gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dbać o godne warunki życia mieszkańców oraz chronić nasze wspólne środowisko 

Geneza: 

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza wzorowany na 

rozwiązaniach stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Zakłada on, że samorząd decydujący o wszystkich sprawach ważnych dla lokalnej 

społeczności odpowiada również za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dlatego 

ustawa zobowiązuje gminy do zorganizowania kompleksowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi zgodnie z zapisami ustawy oraz miejscowymi uwarunkowaniami. Nowy system zaczął 

funkcjonować 1 lipca 2013 r. 

Dla realizacji tego istotnego dla mieszkańców zadania samorządy Poznania oraz sąsiednich gmin: 

Buku, Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Obornik, Pobiedzisk i Swarzędza 
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utworzyły Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Jego statut 

został zarejestrowany 30 września 2010 r. Wiosną 2012 r. samorządy wprowadziły zmiany w statucie 

dostosowując go do wymagań ustawy oraz dodając uprawnień umożliwiających Związkowi 

Międzygminnemu skuteczne zagospodarowanie odpadów oraz wybrały jego władze. 

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku Międzygminnego „Gospodarka odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” jest Zgromadzenie, które tworzą przedstawiciele gmin. Jego przewodniczącym jest 

Marcin Buliński. Organem wykonawczym jest Zarząd Związku Międzygminnego, jego 

przewodniczącym został Mirosław Kruszyński, a zastępcą Adam Trawiński. Członkami Zarządu są 

Andrzej Bielerzewski, Tomasz Stellmaszyk i Przemysław Gonera, który jest jednocześnie Dyrektorem 

Biura Zarządu Międzygminnego. 

Związek Międzygminny nieustannie pracuje nad udoskonaleniem wspólnego regulaminu utrzymania 

porządku i czystości w gminach oraz opracowaniem wspólnej bazy danych o odpadach komunalnych. 

Ustalone zostały stawki opłat za odbiór odpadów oraz sposób ich obliczania. Uchwalone opłaty mogą 

być przeznaczane jedynie na: pokrycie kosztów odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki oraz obsługę 

administracyjną systemu. 

W Związku Międzygminnym prowadzone są także analizy dotychczasowych form gospodarowania 

odpadami w poszczególnych gminach. Dobre rozwiązania powinny zostać zachowane i wykorzystane 

w nowym systemie gospodarowania odpadami. Dla przybliżania mieszkańcom jego zasad podjęte 

zostają różnorodne działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne. 

Zadania Związku 

Do zadań Związku należy planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gmin, a w szczególności: 

1)  utworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin – Uczestników 

Związku, 

2)  zapewnienie objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin – Uczestników 

Związku - systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, 

3)  nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

4)  ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej 

następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań 

wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji, 

5)  tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gmin – Uczestników Związku, w tym wskazywanie 

miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, 

6)  zapewnianie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania, 



Gmina Swarzędz a Aglomeracja Poznańska. Stan i perspektywy wspólnych przedsięwzięć, w tym komunikacja Str. 5 

7)  prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

8)  zapewnienie wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gmin 

– Uczestników Związku przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych lub tworzenie 

warunków do wykonywania tych prac poprzez współdziałanie z przedsiębiorcami, którzy podjęli 

działalność w zakresie gospodarowania odpadami, 

9)  zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Związku, m.in. poprzez 

eksploatację instalacji do przekształcania odpadów komunalnych, 

10)  udostępnianie na stronie internetowej BIP Związku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

informacji obejmujących zakres zadań wyżej wymienionych, a w szczególności wykonywanie 

obowiązków informacyjnych o: 

a)  podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

b)  miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych, 

c)  punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

d)  miejsca i podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z 

gospodarstw domowych, 

11)  dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi, 

12)  opracowanie i uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku, w części dotyczącej 

przekazanych Związkowi przez gminy – Uczestników Związku zadań, na terenie gmin – 

Uczestników Związku. Uchwalony regulamin jest aktem prawa miejscowego na terenie gmin – 

Uczestników Związku, 

13)  dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – Uczestników 

Związku do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

14)  zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, w tym organizacja przetargów i zawieranie umów z podmiotami wyłonionymi w 

przetargu, 

15)  podejmowanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego na terenie gmin – Uczestników 

Związku, o podziale terenu gmin – Uczestników Związku na sektory, w celu organizacji 

odbierania odpadów komunalnych oraz wyznaczania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

16)  dokonywanie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 

tym za odbieranie odpadów oraz określanie stawek tych opłat, 

17)  określanie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

18)  przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 
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19)  określanie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości, 

20)  określanie wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

21)  ustalanie przez organ wykonawczy w drodze decyzji administracyjnej wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości, 

22)  określanie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

23)  określanie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 

24)  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, 

25)  sporządzanie sprawozdań w zakresie odpadów komunalnych i nadzór nad sprawozdawczością 

prowadzoną przez przedsiębiorców, 

26)  ciągły nadzór i kontrola obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi wraz z nakładaniem kar i wykonywaniem czynności w 

postępowaniu egzekucyjnym w przypadkach niewykonywania lub nieprawidłowego 

wykonywania obowiązków wynikających z ustawy. 

Wpłaty na rzecz Związku 

W latach 2012-2013 Gmina Swarzędz przekazała na rzecz związku następujące wpłaty: 

1) W 2012 roku  136 052,00 zł 

2) W 2013 roku  135 480,00 zł 
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Związek Międzygminny SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT – SCHRONISKO 

Utworzenie Związku 

Formalnie Związek Międzygminny SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT – SCHRONISKO powstał z chwilą 

opublikowania jego statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, tj. 27 lipca 

2010 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp nr 146, poz. 2797). 

Zadania Związku 

Zadaniem Związku jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację 

międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gmina Kostrzyn. 

Zasięg terytorialny Związku 

 

Kalendarium 

- zapoznanie się z architekturą i funkcjonowaniem schroniska w Berlinie, nowymi schroniskami 

w Szczecinku, Wrocławiu i Lublinie oraz innymi schroniskami w Polsce, 

- sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego ( maj 2011 ), 

- opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej ( lipiec – wrzesień 2011 ), 

- nabycie aktem notarialnym gruntów, gdzie ma powstać schronisko ( lipiec 2011 ), 
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- podpisanie listu intencyjnego ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu na wspólną realizację 

inwestycji ( październik 2011 ), 

- ogłoszenie o zamówieniu na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

budowę schroniska ( listopad 2011 ), 

- podpisanie umowy na wykonanie projektu ( styczeń 2012 ), 

- opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę ( jesień 2012 ), 

- rozstrzygnięcie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową schroniska ( 

marzec 2013 ), 

- otrzymanie pozwolenia na budowę ( kwiecień 2013 ), 

- działalność edukacyjno – medialna ( np. ogłoszenie wśród wszystkich szkół gmin należących 

do Związku i rozstrzygnięcie, konkursu na logo schroniska, liczne artykuły w prasie ), 

- ogłoszenie przetargu na budowę schroniska – 28.02.2014, termin składania ofert 

02.04.2014, 

- planowany czas realizacji: 15 m-cy od daty podpisania umowy. 

 Wizualizacja obiektu 

 

Źródła finansowania 

Planowane źródła finansowania kosztów budowy schroniska: 

- składki członkowskie członków Związku (składka inwestycyjna) – dla gminy Swarzędz 

wyliczona na ok. 1,35 mln zł, 

- dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego – 2,0 mln zł. 

Łączny szacowany koszt budowy to 7,6 mln złotych. 
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Planowane źródła finansowania w okresie eksploatacji schroniska: 

- składki członkowskie członków 

- wpływy z prowadzenia hotelu dla psów 

- dochody z prowadzonego cmentarza dla zwierząt 

- sponsorzy 

- wynajem sali konferencyjnej 

- wpływy z opłat za wydane psy 

- dochody z działalności krematorium dla zwierząt 

- wpływy z prowadzonej działalności edukacyjnej 

- dochody z loterii i festynów 

- dochody ze zbiórek pieniędzy do puszek 

- sponsorowanie poszczególnych boksów przez konkretne osoby, czy firmy 

- wpływy z wybiegalni dla psów 

Wpłaty na rzecz Związku 

W roku 2013 Gmina Swarzędz przekazała na rzecz związku następujące wpłaty (przed 2013 rokiem 

nie finansowano Związku): 

1) w 2013 roku –  503 495,80 zł, w tym: 

a. składka członkowska:  44 795,00 zł 

b. składka inwestycyjna:  458 700,80 zł 
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Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA 

Geneza związku 

Pierwsze spotkanie inicjujące powstanie Związku Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka” odbyło się w dniu 16.11.1999 roku. Wzięli w nim 

udział przedstawiciele gmin (Murowana Goslina, Czerwonak, 

Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz) oraz 

instytucje (istniejące wtedy Nadleśnictwo Czerwonak, Nadleśnictwo 

Łopuchówko, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Leśny Zakład 

Doświadczalny Akademii Rolniczej). 

Jednogłośnie zadeklarowano chęć podjęcia wspólnych działań i przedsięwzięć zmierzających do 

ochrony zasobów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i racjonalnego 

wykorzystania tego terenu do celów turystycznych oraz możliwości uzyskania na te cele środków 

pomocowych z Unii Europejskiej. 

Przez kilka następnych miesięcy trwały działania organizacyjne i administracyjne, które ostatecznie 

miały na celu wypracowanie formuły działania związku – między innymi: 

- opracowanie i przyjęcie Statutu Związku (styczeń – marzec 2000),  

- podjęcie przez Gminy Członkowskie stosownych uchwał dotyczących utworzenia Związku 

oraz wyznaczenia reprezentantów gmin do Związku (kwiecień – maj 2000)  

- złożenie wniosku do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem  Wojewody Wielkopolskiego 

o wpisanie do rejestru związków międzygminnych(lipiec 2000)  

- wstępne posiedzenie Rady Naukowej – organu doradczo – opiniodawczego Związku  

(wrzesień 2000)  

- procedura uzgadniania treści Statutu po poprawkach i uzupełnieniach Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji podjęcie przez gminy uchwał w sprawie przyjęcia Statutu 

Związku (wrzesień 2000) 

Powyższe działania zostały zwieńczone ostatecznie informacją o wpisaniu Związku Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka” do Rejestru Związków pod pozycją 209 z datą 11 grudnia 2000 roku. 
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Zasięg Związku 

 

Zadania Związku 

Związek pełni ważną funkcję platformy współpracy dla gmin członkowskich, starostw powiatowych i 

władz województwa, PTTK, lokalnych organizacji pozarządowych i osób fizycznych, Lasów 

Państwowych, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz uczelni wyższych, w 

szczególności Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicznej z Poznania. 

Statutowe zadania związku są nierozerwalnie związane z ochroną zasobów przyrodniczych Parku, w 

szczególności poprzez ograniczanie negatywnego wpływu działania człowieka na środowisko oraz 

kształtowanie proekologicznego ładu przestrzennego. 

Do podstawowych zadań związku należy: 

- rozbudowa i porządkowanie infrastruktury turystycznej, 

- uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin członkowskich Związku, 

- ochrona przyrody. 
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Paragraf 7 Statutu Związku stanowi, iż do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie 

na obszarze gmin - członków Związku zadań z zakresu: 

1) opracowania i realizowania Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka; 

2) gospodarki wodno - ściekowej: 

a. budowa zbiorników małej retencji; 

b. zwodociągowanie terenów wiejskich; 

c. kanalizacja sanitarna; 

3) ochrony środowiska: 

a. ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zmianę systemów ogrzewania; 

b. kompleksowa gospodarka odpadami; 

4) gazyfikacji terenów wiejskich; 

5) budowy infrastruktury turystycznej i socjologicznej restrukturyzacji wsi; 

6) budowy nowych dróg i ochrony pozostałych dróg publicznych; 

7) tworzenia alternatywnych miejsc pracy dla rolnictwa. 

Realizowane projekty (na terenie Gminy Swarzędz) 

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” 

Cały projekt obejmuje budowę na terenie gmin Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak, 

Pobiedziska i Skoki kanalizacji sanitarnej, w tym: 

- kanalizacji grawitacyjnej na długości 214,8 km, 

- przyłączeń kanalizacyjnych na długości 35,2 km, 

- rurociągów tłocznych na długości 118,7 km, 

- przepompowni ścieków w liczbie 151 sztuk, 

- likwidację istniejących dwóch oczyszczalni ścieków w Skokach i Pobiedziskach i ich 

przystosowanie do funkcjonowania wyłącznie jako przepompowni ścieków. 

W ramach tej inwestycji przygotowane są dwa projekty gminy Swarzędz - budowa kanalizacji 

sanitarnej południowej części gminy i północnej części gminy. Wartość inwestycji w Swarzędzu to ok. 

60 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi ok. 40 mln złotych. 

W sumie, w ramach wspólnego projektu, na terenie naszej gminy powstało 51,1 km kolektorów 

grawitacyjnych, 15,6 km kolektorów tłocznych oraz 25 przepompowni. 

„Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap III” 

Projekt jest kontynuacją już realizowanych projektów pod wspólną nazwą „Kanalizacja Obszaru Parku 

Krajobrazowego Puszcza Zielonka”. W  ramach „PZ III” przewiduje się m. in. budowę kanalizacji 

sanitarnej w Gminie Swarzędz, w miejscowościach: Swarzędz, Gruszczyn, Jasin, Garby, Rabowice, 

Kruszewnia, Gortatowo, Łowęcin. 

„Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” 

Celem programu „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” jest stworzenie warunków 

do dobrego zapoznania się z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej na terenie gmin 

Związku. Na Szlaku znajdują się kościoły we Wierzenicy i Uzarzewie.  
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Wpłaty na rzecz związku 

W latach 2011-2013 Gmina Swarzędz przekazała na rzecz związku następujące wpłaty: 

1) w 2011 roku: 425 727,94 zł, w tym udział członkowski 382 927,94 zł, 

2) w 2012 roku: 428 202,00 zł, w tym udział członkowski 403 592,00 zł, 

3) w 2013 roku:  388 103,00 zł, w tym udział członkowski 356 943,00 zł. 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań 

Idea i geneza Stowarzyszenia MP 

Gmina Swarzędz jest również członkiem Stowarzyszenia Metropolia 

Poznań. Działalność stowarzyszenia jest sformalizowaną formą 

współpracy rozpoczętej w 2007 roku współpracy samorządów w 

ramach Rady Aglomeracji. 

Rada Aglomeracji (od 18 lutego 2011 r. Rada Metropolii) stanowi forum współpracy władz gmin, 

które wspólnie tworzą Aglomerację Poznańską. Została utworzona 15 maja 2007 roku na mocy 

"Porozumienia o współpracy" podpisanego w Sali Renesansowej poznańskiego Ratusza. Pod 

dokumentem podpis złożyli: Prezydent Miasta Poznania, Starosta Poznański i włodarze 17 ościennych 

gmin. Było to jedno z pierwszych tego typu porozumień w Polsce. 

Porozumienie podpisali: prezydent Poznania Ryszard Grobelny, starosta poznański Jan Grabkowski, 

burmistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak, wójt Gminy Czerwonak Mariusz Poznański, wójt 

Gminy Dopiewo Andrzej Strażyński, wójt Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz, wójt Gminy Komorniki 

Jan Broda, burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Paweł Iwański, burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Jerzy 

Lechnerowski, burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt, pełniący funkcję burmistrza Gminy Mosina 

Piotr Janicki, burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki, burmistrz Miasta i Gminy 

Pobiedziska Michał Podsada, burmistrz Miasta Puszczykowo Małgorzata Ornoch-Tabędzka, wójt 

Gminy Rokietnica Bartosz Derech, burmistrz Miasta i Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak, wójt 

Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera, burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Bożena Szydłowska, wójt 

Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka. 

Rada Aglomeracji funkcjonowała w niezmienionym kształcie do 26 czerwca 2008 r., kiedy to do 

dołączyły do niej Szamotuły i Śrem, jako pierwsze gminy spoza powiatu poznańskiego. Po raz drugi do 

poszerzenia składu Rady doszło 28 listopada 2008 r., podczas spotkania w Murowanej Goślinie, kiedy 

to przystąpiła do niej Gmina Skoki. 

O uczestnictwo w Radzie Aglomeracji wnioskowało również Miasto Wągrowiec, jednak jak do tej pory 

nie zostało przyjęte. Z kolei Burmistrz Dolska, Burmistrz Książa Wielkopolskiego oraz Wójt Brodnicy 

wnioskowali, aby w skład Rady Aglomeracji przyjąć cały powiat śremski, a nie tylko gminę Śrem. 

Jednak zdecydowano, że na razie skład Rady będzie utrzymany w obecnym kształcie. 

18 lutego 2011 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Metropolia Poznań.  Do 

Stowarzyszenia nie przystąpiła wówczas gmina Czerwonak. 15 czerwca 2011 r. w poczet 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań przyjęto Oborniki, a 29 listopada 2013 r. Czerwonak. 

Aktualny skład Rady Metropolii to: Miasto Poznań, Powiat Poznański, 17 gmin powiatu poznańskiego, 

Szamotuły, Skoki i Śrem i Oborniki. 
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Struktura Rady Metropolii 

Rada Aglomeracji (Metropolii) jest przede wszystkim platformą współpracy i wymiany informacji na 

temat podejmowanych działań. Głównym jej zamierzeniem jest koordynacja zarówno wspólnych 

przedsięwzięć, jak i tych, które realizowane były przez poszczególne gminy, a mogły mieć wpływ na 

okoliczne samorządy. 

Rada Aglomeracji (Metropolii) jest Stałą Konferencją Prezydenta Miasta Poznania, Starosty 

Poznańskiego oraz Burmistrzów i Wójtów. 

W celu stałego koordynowania prac Rady Aglomeracji Poznańskiej, jej członkowie postanowili 

powołać Komitet Organizacyjny. Podczas jednego ze spotkań Rady, 18 września 2008 roku, w Sali 

Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, jednomyślnie wybrano 7 - osobowy skład Komitetu. 

Obecnie do Komitetu Organizacyjnego należą: 

- Prezydent Miasta Poznania - Ryszard Grobelny, 

- Starosta Poznański - Jan Grabkowski, 

- Burmistrz Miasta i Gminy Buk - Stanisław Filipiak, 

- Wójt Gminy Dopiewo - Andrzej Strażyński, 

- Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik - Jerzy Lechnerowski, 

- Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Tomasz Łęcki, 

- Burmistrz Miasta i Gminy Śrem - Adam Lewandowski. 

Motywy utworzenia Rady Aglomeracji (Metropolii) 

Funkcjonowanie dużego ośrodka miejskiego, jakim jest Poznań, otoczonego dynamicznie 

rozwijającymi się gminami, powoduje, że procesy tu zachodzące często przekraczają samorządowe 

granice administracyjne. Z perspektywy Polski, a tym bardziej Europy, nie patrzy się osobno na każdą 

gminę, a łącznie na "region poznański". Mieszkańcy oczekują synchronizacji transportu publicznego 

(różnorodnych firm autobusowych, tramwajów kolei regionalnej) i wspólnej polityki w budowaniu 

ciągle niewystarczających dróg. 

Turyści nie będą docierali do portali czy biur informacji turystycznej każdej gminy, powiatu i miasta, 

chcą mieć ofertę kompleksową - wszystko, co ich może zainteresować w Poznaniu i okolicach 

zebrane w jednym miejscu. Trudno mówić o systemie zagospodarowania odpadów, o planowaniu 

przestrzennym, a także o sensownej strukturze usług oświatowych, jeżeli miałaby obowiązywać 

zasada: "każdy sobie rzepkę skrobie". Zatem bez wątpienia aglomeracja jest zjawiskiem wynikającym 

z naturalnych powiązań Poznania i szeroko rozumianych okolic. Jednocześnie profesjonalizacja 

aglomeracji jest oczekiwana przez mieszkańców i przez wiele osób docierających do aglomeracji z 

zewnątrz. 

Cele stowarzyszenia MP 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych 

interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno gospodarczego 

Aglomeracji oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie. 
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Celem stowarzyszenia jest również prowadzenie działań na rzecz powołania związku zrzeszającego 

jednostki samorządu terytorialnego tworzące Aglomerację. 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

1) prowadzenie działań wspierających wdrażanie wspólnie wypracowanej strategii rozwoju 

Aglomeracji, 

2) inspirowanie działań umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie Aglomeracją, 

3) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia we wszystkich wspólnych sprawach, 

4) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów 

terytorialnych, a przede wszystkim Aglomeracji, 

5) propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych gmin i 

powiatów oraz zadań im zleconych przez administrację rządową, 

6) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na 

rozwój gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia, 

7) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu i społecznemu 

rozwojowi gmin i powiatów, nawiązywaniu przez nie kontaktów zagranicznych oraz wymiany 

naukowej i kulturalnej, 

8) prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu 

wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności 

samorządu gminnego i powiatowego, 

9) inicjowanie i wspieranie prac naukowo-badawczych dotyczących funkcjonowania Aglomeracji 

i jej rozwoju, 

10) prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych i środowiskowych w 

Aglomeracji, 

11) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, związanej z realizacją 

celów Stowarzyszenia. 
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Projekty realizowane przez Metropolię Poznań 

- Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej – Metropolia Poznań 2020 

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej to nakreślenie wizji i kierunków jej rozwoju w 

perspektywie najbliższych 10 lat. Zaplanowane działania strategiczne w drodze konsultacji 

społecznych uzyskały akceptację mieszkańców aglomeracji. Realizacja Strategii to głównie zadanie dla 

podmiotów interwencji publicznej, samorządów lokalnych i innych instytucji, ściśle ze sobą 

współpracujących. Wyznaczone w Strategii cele rozwoju będzie można jednak w pełni osiągną  tylko 

poprzez zaangażowanie mieszkańców i reprezentujących ich organizacji społecznych, jak też 

przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych działających na obszarze aglomeracji. 

Opracowanie tego dokumentu miało miejsce jeszcze przed powołaniem stowarzyszenia, jednak 

konieczność wdrażania zawartych w niej programów stała się podstawą sformalizowanej współpracy 

samorządów w ramach aglomeracji. 

Gmina Swarzędz partycypowała w kosztach opracowania strategii w zakresie współfinansowania 

badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. 

Kwota współfinansowania wyniosła: 22,7 tys. zł w roku 2009 i 2010 oraz 11,35 tys. zł w 2011,  

tj. łącznie 56.750,00 zł. 

Strategia dostępna jest w Internecie pod adresem: http://metropolia2020.poznan.pl/  

- Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 

 

Wartość projektu: 1 907 609 zł 

Kwota dofinansowania: 1 621 468 zł 

Wkład własny: 286 141 zł, w tym samorząd województwa 33 360 zł, Stowarzyszenie MP 252 781 zł 

Okres realizacji: I kw 2014 – III kw 2016 

http://metropolia2020.poznan.pl/
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W ramach projektu Master Planu dla PKM finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014: 

a) zostaną sporządzone projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wokół 

stacji objętych projektem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej z uwzględnieniem rozwiązań 

projektowych powstałych w ww. gminach z udziałem planowanych środków pomocy 

technicznej WRPO, 

b) zostanie opracowany jednolity system informacji wizualnej dla stacji objętych projektem 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, 

c) zostanie opracowana koncepcja zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie 

Poznańskiego Węzła Kolejowego z wydzieleniem ruchu metropolitalnego oraz funkcjonalna 

węzłów przesiadkowych oraz koncepcji budowy funkcjonalnych węzłów przesiadkowych. 

Gmina Swarzędz jako parter projektu (podobnie jak pozostali partnerzy będący JST) zobowiązała się 

do: 

1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za aktywny udział gminy w Projekcie; 

2) współdziałania z wykonawcami zleceń udzielonych w ramach Projektu w zakresie swoich 

kompetencji, a szczególności w zakresie planowania przestrzennego oraz opracowania 

koncepcji rewitalizacji obiektów stacyjnych; 

3) niezwłocznego wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, którego projekt powstanie w ramach Projektu; 

4) budowy gminnych grup wsparcia z udziałem przedstawicieli lokalnych społeczności w celu 

zapewnienia ich uczestnictwa w realizacji projektu, a w szczególności działań 5 i 6; 

5) propagowania na swoim terenie idei Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 

 

- Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań. Podejście zintegrowane. 
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- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Miejskie obszary funkcjonalne od 2014 r. nabierają nowego znaczenia w systemie zarządzania 

terytorialnego. Przy pomocy instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), partnerstwa 

jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych będą realizować 

zintegrowane przedsięwzięcia, służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich w Polsce. 

Instrument ZIT łączy działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

partnerstwa). 

Podstawowym dokumentem w zakresie udzielenia wsparcia działań realizowanych w formule ZIT w 

ramach RPO jest Strategia ZIT. Strategia ta określa zintegrowane działania służące rozwiązywaniu 

problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które 

mają wpływ na obszary miejskie (Art. 7 Rozporządzenia o EFRR). W myśl przyjętego przez Radę 

Ministrów RP w dn. 8 stycznia 2014 r. dokumentu Programowanie perspektywy finansowej 2014-

2020 - Umowa Partnerstwa, do czasu przyjęcia Strategii ZIT, programowanie interwencji w ramach 

RPO może odbywać się na podstawie, wypracowanych przez Związek ZIT, Założeń do Strategii ZIT. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie służące realizacji strategii 

terytorialnych. W Polsce przy pomocy instrumentu ZIT realizowane będą w szczególności 

zintegrowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich, o których mowa w 

art. 7 rozporządzenia EFRR. Realizacja ZIT w Polsce ma na celu: 

 promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na 

miejskich obszarach funkcjonalnych, 

 zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych 

projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i 

obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, 

 zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób 

realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności. 

Wsparcie w ramach ZIT skoncentrowane będzie na niżej określonych kierunkach interwencji: 

 rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny, 

 przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego 

obszaru funkcjonalnego, 

 poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta, 

 wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych, 

 wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i 

ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości 

usług publicznych na całym obszarze funkcjonalnym. 
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- Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Stowarzyszenie MP przygotowało i złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki 

niskoemisyjnej na obszarze Metropolii Poznań” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2007-2013, priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna, działanie 9.3  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki 

niskoemisyjnej. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest opracowaniem strategicznym sporządzanym przez jednostki 

samorządu terytorialnego w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, 

ekonomicznych i społecznych. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie 

emisji oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Plany gospodarki niskoemisyjnej sporządzane są jako wypełnienie obowiązków wynikających ze 

zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie 

klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Obowiązki te 

obejmują w szczególności redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii, a także 

wzrost udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł. 

Dodatkowo potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej jest zgodna z polityką 

Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych 

przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. 

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wypełnia obowiązki nałożone na 

jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej określonych w ustawie z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). 

W związku z faktem, iż gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii 

Europejskiej i znacząca część funduszy dla samorządów w latach 2014 – 2020 będzie skierowana na 

realizację tego celu, koniecznym będzie posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej. 

W dniu 2 sierpnia 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 

konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, stowarzyszeń i 

porozumień, które przygotowują plany gospodarki niskoemisyjnej. Wysokość możliwej do uzyskania 

kwoty dotacji pochodzącej z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Konkurs 

zorganizowany jest w ramach IX osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 

9.3. 

Złożony przez Stowarzyszenie wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny przez Instytucję 

Zarządzającą. 

Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia 

Gmina, podobnie jak pozostali członkowie stowarzyszenia, ponosi koszty jego funkcjonowania. W 

latach 2011-2013 składki członkowskie kalkulowane w oparciu o liczbę mieszkańców wynosiły: 

1) W 2011 roku:  5.412,25 zł 

2) W 2012 roku:  21.842,00 zł 

3) W 2013 roku:  24.181,60 zł 
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Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna 

Geneza 

Stowarzyszenie „Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna” z siedzibą w Poznaniu 

powstało w wyniku zebrania założycielskiego przeprowadzonego w dniu 28.04.2003 

roku i działa w oparciu o uchwalony statut stowarzyszenia. 

 

Cele działania 

1) wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej, 

2) promocja Poznania i innych miast i gmin aglomeracji jako miejsc atrakcyjnych turystycznie, 

3) integracja gmin, powiatów i podmiotów gospodarczych działających na terenie aglomeracji 

poznańskiej w zakresie turystyki, 

4) promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania 

stowarzyszenia, 

5) inicjowanie tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych, 

6) wspieranie i rozwój działalności informacji turystycznej o Poznaniu i aglomeracji poznańskiej, 

7) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury 

turystycznej, 

8) koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych, 

9) doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza. 

10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy aglomeracji poznańskiej, 

11) działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych aglomeracji poznańskiej. 

Środki realizacji celów 

Cele stowarzyszenia realizowane winny być poprzez: 

1) organizację lub udział w targach, imprezach promocyjnych, „study-tours” dla dziennikarzy i 

„touroperatorów”, spotkania oraz szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne; 

2) udział w opracowywaniu planów rozwoju turystyki i modernizacji infrastruktury turystycznej; 

3) udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych; 

4) zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych; 

5) wydawanie katalogów, informatorów i innych publikacji poligraficznych oraz 

przygotowywanie prezentacji multimedialnych, filmów i portali internetowych informacyjno-

promocyjnych; 

6) tworzenie i aktualizacja banku danych o powiatach, gminach i podmiotach gospodarczych, 

produktach i obiektach turystycznych; 

7) badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej; 

8) organizowanie szkoleń osób zatrudnionych w turystyce i dążenie do podnoszenia poziomu 

obsługi turystów; 

9) działalność na rzecz integracji środowiska związanego z turystyką; 

10) opracowywanie reklam promujących aglomerację poznańską i zlecanie ich publikacji. 
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W ramach podejmowanych działań wyróżnić można: 

- Organizację wystąpień targowych i prezentacji, 

- Obsługę podróży studyjnych dziennikarzy i tour-operatorów, 

- Produkty turystyczne (np. Poznań za pół ceny), 

- Gry miejskie, 

- Promocja internetowa, 

- Działania PR, 

- Działalność wydawnicza. 

Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia 

Gmina, podobnie jak pozostali członkowie stowarzyszenia, ponosi koszty jego funkcjonowania. W 

latach 2011-2013 składki członkowskie wynosiły: 

1) W 2011 roku:  7.000,00 zł 

2) W 2012 roku:  7.000,00 zł 

3) W 2013 roku:  7.000,00 zł 
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Związek Międzygminny Transport Aglomeracji Poznańskiej 

Działania gminy 

Od 2011 roku Gmina Swarzędz aktywnie współpracowała z m. Poznań przy tworzeniu statutu 

związku. W 2012 roku został opracowany i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie współpracujące 

gminy jednolity statut związku z wyłączeniem uregulowań dotyczących zasad finansowania Związku. 

Zgodnie z ówczesnymi deklaracjami władz miasta Poznania oraz władz stowarzyszenia Metropolia 

Poznań, szczegółowe zasady finansowania miały zostać opracowane przez to Stowarzyszenie do 

końca I kwartału 2013 roku. Zadanie to nie zostało jednak zrealizowane, a obecnie trwają dyskusje i 

prace nad możliwością odliczania podatku VAT od kosztów utrzymania dróg w zakresie w jakim 

utrzymywane są one na potrzeby funkcjonowania komunikacji publicznej. Inicjatorem realizacji tego 

zadnia jest m. Poznań, które do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii de facto zawiesiło jakiekolwiek 

rozmowy na temat utworzenia czy też rozszerzenia związku. 

Potwierdzeniem odchodzenia przez m. Poznań od idei wspólnego związku transportowego jest 

dążenie do zawierania porozumień międzygminnych, w ramach których część gmin powierzyła 

realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego miastu Poznań, godząc się na 

wszystkie wynikające z tego konsekwencje (oddanie de facto władztwa nad transportem do ZTM, 

przy jednoczesnym ponoszeniu wszystkich z tym związanych kosztów). 

 

Projekt Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej 

Gmina Swarzędz jest sygnatariuszem listu intencyjnego, w którym zadeklarowała udział w projekcie 

Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. W ramach współpracy międzygminnej w urządzenia 

niezbędne do funkcjonowania systemu PEKA zostaną wkrótce wyposażone autobusy należące do 

Gminy. Koszty eksploatacji systemu będą dzielone proporcjonalnie do liczby wyposażonych pojazdów 

pomiędzy wszystkich partnerów projektu. Do projektu zgłoszonych zostało 24 wówczas 

eksploatowane autobusy, a łączna liczba wyposażanych w projekcie pojazdów to 701. 

Celem ułatwienia korzystania z komunikacji publicznej w ramach aglomeracji poznańskiej 

pasażerowie korzystający z usług Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej przy jednoczesnym 

korzystaniu z usług transportu organizowanego przez innych organizatorów (m. Poznań, inne gminy 

aglomeracji) będą mogli na jedną kartę nabywać bilety wielu organizatorów, a docelowo również 

przewoźników kolejowych. 

W naszej Gminie powstaną punkty sprzedaży biletów okresowych, a także prowadzone są rozmowy 

nad uruchomieniem punktu przyjmowania wniosków i wydawania kart PEKA. 


