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Szanowny Panie Radny. 

 

 W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, dotyczącą opłat za wywóz odpadów  

z Rodzinnych Ogródków Działkowych informuję:  

1. W jaki sposób naliczana jest opłata za wywóz odpadów zmieszanych jak  

i bioodpadów dla właścicieli ROD? Chodzi o wielkość opłat pobieranych przez 

MZGOK jak i zasady ich naliczania.  

 

Rodzinne Ogrody Działkowe to nieruchomości niezamieszkałe. W związku z tym nie są one 

objęte miejskim systemem zagospodarowania odpadów.  

Zgodnie z § 13 pkt 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina 

„Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie 

czystości i porządku na nieruchomości.”  

Zgodnie natomiast z § 4 pkt 2 regulaminu: 

„Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, zobowiązani są do:  

1) zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym 

podmiotem, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;  

2) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbiórki odpadów komunalnych 

dostosowując pojemność do swych indywidualnych potrzeb z zachowaniem obowiązujących 

norm i zapisów niniejszego Regulaminu; 

3) postępowania z odpadami zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu; 



4) okazania umowy i dowodów uiszczania opłat w formie faktur/rachunków za usługę odbioru 

odpadów komunalnych.” 

Mając na uwadze powyższe, opłaty za wywóz odpadów zmieszanych, jak i bioodpadów  

w przypadku Rodzinnych Ogródków Działkowych, regulowane są poprzez zapisy umów 

zawartych przez ROD-y z podmiotami uprawnionymi do odbioru odpadów. 

Natomiast opłaty za usługi zagospodarowania odpadów pobierane przez MZGOK sp. z o.o.  

w Koninie składają się na stawki za odbiór opadów, oferowane przez podmioty uprawnione do 

odbioru odpadów. 

W załączeniu przesyłam cennik usług MZGOK sp. z o.o. w Koninie za przyjęte do 

zagospodarowania odpady. Cennik ten dostępny jest także na stronie MZGOK: 

http://mzgok.konin.pl/cennik. 

2. Czy umowy o wywóz odpadów zawierane są przez Zarządy ROD, czy też istnieje 

możliwość i czy w praktyce stosowane są umowy indywidualne z poszczególnymi 

właścicielami działek ? 

 

Zarząd ROD odpowiada za zgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem miejscowym, 

zbieranie i usuwanie odpadów z terenu ogrodu. Tak więc na Zarządzie Rodzinnych Ogródków 

Działkowych spoczywa obowiązek zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych, 

przy jednoczesnej możliwości kształtowania takiej umowy w toku indywidualnych negocjacji 

ROD-u z podmiotami uprawnionymi do odbioru odpadów. 

 

 

        Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Miasta 

http://mzgok.konin.pl/cennik

