
 
UCHWAŁA Nr 508 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik 
 
 
         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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 6j i 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - Rada Miasta Konina  
u c h w a l a, co następuje:  
 
 

§ 1. 
 

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 
 

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1, w wysokości 20,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość. 

2. JeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się 
miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w § 1, w wysokości 10,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

 
§ 3. 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby 
pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości o określonej 
pojemności oraz stawki opłaty określonej w § 4 niniejszej uchwały. 

 
§ 4. 

 
1. Ustala się jednorazową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za pojemnik na odpady w wysokości: 
1) pojemnik o pojemności 90 l – 21,00 zł; 
2) pojemnik o pojemności 110 l – 25,60 zł; 
3) pojemnik o pojemności 120 l – 28,00 zł; 
4) pojemnik o pojemności 240 l – 37,40 zł; 
5) pojemnik o pojemności 1100 l – 125,80 zł; 
6) pojemnik (kontener) KP 5 – 572,00 zł; 
7) pojemnik (kontener) KP 7 – 800,60 zł; 
8) pojemnik (kontener) KP 10 – 1 144,00 zł; 



 
9) pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) o pojemności 30 l – 7,00 zł; 
10) pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) o pojemności 60 l – 14,00 zł; 
11) pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) o pojemności 90 l – 21,00 zł; 
12) pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) o pojemności 120 l – 28,00 zł; 
13) pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) o pojemności 1500 l – 350,00 zł. 

 
2. JeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się 

jednorazową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik na 
odpady w wysokości: 

1) pojemnik o pojemności 90 l – 10,50 zł; 
2) pojemnik o pojemności 110 l – 12,80 zł; 
3) pojemnik o pojemności 120 l – 14,00 zł; 
4) pojemnik o pojemności 240 l – 18,70 zł; 
5) pojemnik o pojemności 1100 l – 62,90 zł; 
6) pojemnik (kontener) KP 5 – 286,00 zł; 
7) pojemnik (kontener) KP 7 – 400,30 zł; 
8) pojemnik (kontener) KP 10 – 572,00 zł; 
9) pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) o pojemności 30 l – 3,50 zł; 
10) pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) o pojemności 60 l – 7,00 zł; 
11) pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) o pojemności 90 l – 10,50 zł; 
12) pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) o pojemności 120 l – 14,00 zł; 
13) pojemnik z tworzywa sztucznego (worek) o pojemności 1500 l – 175,00 zł. 

 
§ 5. 

 
W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na których zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat 
obliczonych zgodnie z § 1 i 3. 

 
§ 6. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 7. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 r. 
 
 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
  Tadeusz Wojdyński 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 508 
Rady Miasta Konina 

  z dnia 28 grudnia 2012 roku 
 
 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

 
 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2012 r. poz. 391 ze zm.) w art. 6h zobowiązuje właścicieli nieruchomości 
do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie której są połoŜone ich nieruchomości, opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi dochód gminy. 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy organem odpowiedzialnym za dokonanie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a takŜe określenie 
stawki tej opłaty jest rada gminy.  

Ustawa w art. 6j wskazuje następujące metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi: 
1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo 
2) ilości zuŜytej wody z danej nieruchomości, albo 
3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

− oraz stawki opłaty. 
2. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, rada gminy moŜe 

uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od gospodarstwa domowego. 

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z pkt. 1-3. 

KaŜda gmina jest zobligowana do wyboru jednej metody. Wynika to wprost 
z wprowadzonej przez ustawodawcę alternatywy rozłącznej pomiędzy poszczególnymi 
metodami. 

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada gminy 
bierze pod uwagę enumeratywnie wskazane w art. 6k ust. 2 ustawy czynniki decydujące 
o wysokości opłaty, do których naleŜą: 
1) liczba mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 
2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 
3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 
4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, 

w szczególności to, Ŝe na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają 
sezonowo. 



 
Pobrana przez gminę opłata powinna w całości pokryć koszty funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
 
Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują 

następujące koszty: 
1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 
2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
3) obsługę administracyjną systemu w tym: 

- wynagrodzeń osobowych pracowników 
- koszty obsługi finansowej  
- koszty windykacji  
- koszty zakupu sprzętu i oprogramowania.  

  
Rada gminy określa niŜsze stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
Zgodnie z treścią art. 9z ustawy gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym 

mowa w art. 3b (tj. osiąganie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych) 
lub art. 3c (tj. osiąganie wymaganych poziomów ograniczenia składowania odpadów 
ulegających biodegradacji) - podlega karze pienięŜnej. 

W związku z faktem, iŜ niesegregowanie odpadów spowoduje ryzyko naliczenia 
wysokich kar, przyjęto iŜ stosowane stawki za niesegregowanie odpadów powinny mieć 
charakter zaradczy, a róŜnica w stosunku do stawki bazowej powinna być na tyle dotkliwa, 
aby skutecznie motywować do selektywnej zbiórki „u źródła” lub zapewnić rezerwy na kary 
i inne koszty związane z niewywiązaniem się z obowiązków recyklingu i odzysku niektórych 
frakcji odpadów komunalnych. Z tego powodu przyjęto, iŜ stawki za odpady komunalne, 
które nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny zostaną podniesione o 100 %. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi istotny instrument dla 
zapewnienia skutecznej realizacji nałoŜonych na gminę zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami. Dlatego teŜ rada gminy powinna wybrać taką metodę ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która umoŜliwi wykonywanie zadań w sposób 
naleŜyty, a co się z tym wiąŜe, powinna ustalić stawkę opłaty na poziomie zapewniającym jej 
wystarczające dochody na finansowanie tychŜe działań. 

Wobec powyŜszego, realizując kompetencje wynikające z art. 6j i 6k ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podjęcie przez radę gminy niniejszej uchwały 
jest uzasadnione. 

 
 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

 
 /-/ Marek Waszkowiak 

 
 
 


