
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 44  

Rady Miasta Konina 

z dnia 25 lutego 2015 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia  

28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie miasta Konina 

 
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku jest jednym z podstawowych instrumentów 
umoŜliwiających gminie wypełnienie obowiązków organizatorskich w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na jej terenie. Regulamin stanowi uzupełnienie przepisów ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie przez nią określonych. 

Pierwszy rok funkcjonowania nowego systemu pozwolił wyciągnąć wnioski 
i rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian w systemie gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie miasta Konina. 

W wyniku przeprowadzonej analizy i wniosków mieszkańców zaistniała potrzeba 
wprowadzenia zmian w systemie i tym samym w regulujących go aktach prawnych. 

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2014 r. wyniosły 
10 713 062,22 zł, natomiast dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyniosły 10 128 679,80 zł. W efekcie przyjętych załoŜeń przychodowo-
kosztowych uzyskano w 2014 r. wynik na minusie. 
 Rozwiązaniami mającymi na celu obniŜenie kosztów odbioru odpadów to m. in.: 
zmniejszenie częstotliwości odbierania odpadów zmieszanych w zabudowie jednorodzinnej 
do dwóch odbiorów w miesiącu, co zachęci równieŜ mieszkańców do efektywniejszej 
segregacji odpadów. Obecnie za ilością osób deklarujących segregację odpadów nie idzie 
strumień odpadów gromadzonych selektywnie pozwalający pokryć utratę przychodów 
z oszczędności w kosztach zagospodarowania (w warunkach znacznie wyŜszych stawek za 
odbiór). 
 Szacuje się, Ŝe zmniejszenie częstotliwości odbierania odpadów zmieszanych 
w zabudowie jednorodzinnej do dwóch odbiorów w miesiącu oraz odbiór tworzyw 
sztucznych raz w miesiącu, spowoduje obniŜenie kosztów SKOG o około 300 000,00 zł 
rocznie. 
 W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
w zabudowie jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy otrzymają, od 01.07.2015.r. 
większą ilość worków koloru Ŝółtego – na tworzywa sztuczne metale i opakowania 
wielomateriałowe: 

� w miesiącach IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI z 2 szt. na: 
− 1 szt. – dla nieruchomości, na których zamieszkuje 1 – 2  mieszkańców; 
− 3 szt. – dla nieruchomości, na których zamieszkuje 3 – 5  mieszkańców; 
− 4 szt. – dla nieruchomości, na których zamieszkuje 6 i więcej  mieszkańców. 

� w miesiącach I, II, III, XII z 1 szt. na: 
− 1 szt. – dla nieruchomości, na których zamieszkuje 1 – 2  mieszkańców; 
− 2 szt. – dla nieruchomości, na których zamieszkuje 3 – 5  mieszkańców; 
− 3 szt. – dla nieruchomości, na których zamieszkuje 6 i więcej  mieszkańców. 

dlatego zmniejszenie częstotliwości odbioru tworzyw sztucznych nie wpłynie na ilość i jakość 
segregacji odpadów przez mieszkańców. 

 
 
 
 



 
W związku z powyŜszym zachodzi potrzeba zmiany Uchwały nr 479 Rady Miasta 

Konina z dnia z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Konina. 

W związku powyŜszym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina  

                                                                                           /-/ Sebastian Łukaszewski 
 


