
 
 

UCHWAŁA Nr 264 
 

RADY   MIASTA   KONINA 
 

z  dnia 26  m a r c a 2008 roku 
 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych lub opróŜnianie 

zbiorników bezodpływowych. 
 

 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 
6 ust. 2 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 ze zm.)  
- Rada Miasta Konina u c h w a l a,  co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
1. Ustala się górną stawkę opłat za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od 

właścicieli nieruchomości: 
a) od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc          25,00 zł/osobę, 
b) lub od ilości odebranych odpadów w m3                 130,50 zł/m3. 
 

2. Ustala się górną stawkę opłat za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych niŜ mieszkańcy 
i instytucji nie prowadzących działalności gospodarczej    130,50 zł/m3. 

 
3. Ustala się górną stawkę opłat za odbieranie odpadów biodegradowalnych od właścicieli 

nieruchomości: 
a) od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość za miesiąc            14,0 zł/osobę, 
b) od ilości odebranych bioodpadów (objętość)               127,00 zł/m3. 
 

4. Ustala się górną stawkę opłat za opróŜnianie zbiorników bezodpływowych 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do zlewni    21,34 zł/m3. 

 
5. Ustala się górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych selektywnie 

gromadzonych: 
a) od jednej osoby za odebrane tworzywa sztuczne za miesiąc   8,46 zł/osobę 
     lub od ilości odebranych tworzyw sztucznych w m3    36,00 zł/m3; 
b) od jednej osoby za odebrane szkło miesięcznie     2,05 zł/osobę 
     lub od ilości odebranego szkła  w m3      95,35 zł/m3; 
c) od jednej osoby za odebrane odpady makulatury miesięcznie   5,10 zł/osobę 
        lub od ilości odebranych odpadów makulatury w m3    60,20 zł/m3. 
 

6. Ustala się górną stawkę za odbieranie odpadów komunalnych wielkogabarytowych 
w zaleŜności od ilości         470,90 zł/Mg 

 
 



 2 
 

§ 2. 
 

Traci moc Uchwała Nr 611 Rady Miasta Konina z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie 
odpadów lub opróŜnianie zbiorników bezodpływowych. 
 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina 
 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
                                                                                   
  

                              Przewodniczący 
                                                                                      Rady Miasta Konina 
 
                                                                                             Wiesław  Steinke 
      


