
APEL  

Rady Miasta Konina  

z dnia 26 października 2016 roku  

 
w sprawie przeprowadzenia kontroli gmin  

odbierających odpady z Regionu VIII  
 

 
Na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Miasta Konina stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 8 sierpnia 
2015 r. poz. 4827) Rada Miasta Konina apeluje: 
 

 Radni Rady Miasta Konina zgromadzeni na XXVII Sesji Rady 

Miasta Konina w dniu 26 października 2016 roku zwracają się do 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Burmistrzów i Wójtów Gmin 

Regionu VIII oraz do Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Poznaniu z apelem o przeprowadzenie kontroli firm odbierających 

odpady komunalne. 

Aktualne przepisy prawa zobowiązują firmy do kierowania określonych 

strumieni odpadów do RIPOK-ów. W praktyce jednak nie zawsze te zadania są 

realizowane. Często bowiem odpady trafiają do innych, tańszych instalacji, 

jednak o niższym poziomie technologicznym. Część z nich zostaje 

zagospodarowana niezgodnie z przepisami.  

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z gmin zgodnie 

z uchwalonym planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego 

na lata 2016-2022 jest zobowiązany do przekazywania odebranych od 

właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Dla Regionu VIII jest to Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

mieszczący się przy ul. Sulańskiej 13 w Koninie.  
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Do Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przekazywane są 

stosowne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Sprawozdania przekazuje również MZGOK. Analiza sprawozdań 

wskazuje na niczym nieuzasadnione różnice w przekazywaniu do instalacji 

wiodącej odpadów komunalnych z terenów gmin.  

 Wobec powyższego zwracamy się z apelem o nadzór nad firmami 

wywożącymi odpady komunalne i wzmocnienie kontroli w ramach 

postępowania z odpadami komunalnymi w Regionie VIII. 

 

 
 
                Przewodniczący 
            Rady Miasta Konina 
 
                   /-/  Wiesław Steinke 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRZYMUJĄ:  

1. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

2. Gminy należące do Regionu VIII 

3. Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 


