
 

UCHWAŁA Nr 190 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 września 2015 roku 

 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
  
 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 2013 r. poz. 594 ze zm.) 
w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 
1. Właściciele nieruchomości połoŜonych na terenie gminy Konin zobowiązani są do 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez osobnego wezwania, 
w następujących terminach: 

a) za miesiące: styczeń, luty, marzec – do 15 lutego; 
b) za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec – do 15 maja; 
c) za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 sierpnia; 
d) za miesiące: październik, listopad, grudzień – do 15 listopada; 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu 
Miejskiego w Koninie, przelewem na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez 
Urząd Miejski w Koninie lub w innej formie określonej w art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) 

 
§ 2.  

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 3. 
 

Traci moc Uchwała Nr 880 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 roku w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14.11.2014 r. poz. 6028). 
 

§ 4. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
                                      
 
        Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 
 

Wiesław Steinke 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 190 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 września 2015 roku 

 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 

 
 

Rada gminy, w drodze uchwały, która stanowi akt prawa miejscowego, biorąc pod 

uwagę warunki miejscowe, określa termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi co wynika z treści artykułu 6l ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.  

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Przy obecnych terminach płatności opłaty, gmina okresowo 

zmuszona jest do pokrywania kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów 

komunalnych z innych dochodów. Zmiana terminów płatności opłaty na 15 lutego, 15 maja, 

15 sierpnia i 15 listopada pozwoli złagodzić skutek późniejszych wpływów. 

 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

  
                                                                                           /-/ Sebastian Łukaszewski 

 


