
 

UCHWAŁA Nr 295 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 lutego 2016 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 
 
  
 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 2015 r. poz. 1515 ze zm.) 
w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie – Rada Miasta Konina uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1. 

 
Wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1: 

a) nadaje się nowe brzmienie § 3 ust. 2: 
„2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, 
powstających w gospodarstwach domowych, następujących rodzajów odpadów: 

1) przeterminowanych leków i chemikaliów, 
2) zuŜytych baterii i akumulatorów, 
3) zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
6) zuŜytych opon, 
7) odpadów zielonych, 
8) popiołów i ŜuŜli z palenisk domowych.” 

b) nadaje się nowe brzmienie § 7 ust. 1: 
„1. Do selektywnego gromadzenia odpadów naleŜy stosować pojemniki lub worki 
o następujących kolorach: 

� niebieski – na papier i odpady opakowaniowe z papieru; 
� biały – na szkło bezbarwne i kolorowe; 
� Ŝółty – na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe; 
� brązowy – na odpady ulegające biodegradacji, kuchenne i ogrodowe; 
� niezastrzeŜonych dla innych odpadów – na popioły i ŜuŜle z palenisk domowych.”  

c) nadaje się nowe brzmienie § 12 ust. 1 ppkt a), b) i c) oraz ust. 2 
„1. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku publicznego: 
a) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej: 

− zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie; 
− odpady ulegające biodegradacji - dwa razy w miesiącu (w miesiącach I, II, III, XII) 

oraz cztery razy w miesiącu (w miesiącach IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI); 
− papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – 

raz na miesiąc; 



− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zuŜyte opony - dwa razy w roku i wg potrzeb; 

− popioły i ŜuŜle z palenisk domowych – raz na dwa tygodnie (w miesiącach I, II, III, 
IV, X, XI, XII) oraz raz na dwa miesiące (w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX); 

b) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej: 
− zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu; 
− papier i tektura – dwa razy w miesiącu; 
− szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – jeden raz na miesiąc; 
− tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe – trzy razy w miesiącu; 
− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zuŜyte opony – dwa razy w roku; 
− popioły i ŜuŜle z palenisk domowych – raz na dwa tygodnie (w miesiącach I, II, III, 

IV, X, XI, XII) oraz raz na dwa miesiące (w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX); 
c) nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady 
komunalne: 

− zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – jeden raz na tydzień; 
− odpady ulegające biodegradacji, kuchenne i ogrodowe – z uwzględnieniem potrzeb 

i warunków sanitarno-porządkowych; 
− papier i tektura, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, metale, 

odpady wielomateriałowe – raz na miesiąc lub z uwzględnieniem potrzeb; 
− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zuŜyte opony – dwa razy w roku; 
− popioły i ŜuŜle z palenisk domowych – raz na miesiąc (w miesiącach I, II, III, IV, X, 

XI, XII) oraz raz na dwa miesiące (w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX).” 
„2. KaŜdy właściciel nieruchomości moŜe własnym transportem i na własny koszt, oddać 
bezpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poza ustaloną w § 12 
ust. 1 minimalną częstotliwością odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, 
zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zuŜyte 
opony.” 
 

§ 2.  

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
                                       
 
                                                                            Wiceprzewodniczący 
                                                                            Rady Miasta Konina 
 
                                                                          /-/ Tadeusz Wojdyński  
 
 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 295 Rady Miasta Konina  

z dnia 24 lutego 2016 roku 
 

w sprawie 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 
 

 
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. 
 W myśl art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                           
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), regulamin moŜe wprowadzić 
obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niŜ 
wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. a., tj. innych niŜ: przeterminowane leki i chemikalia, zuŜyte 
baterie i akumulatory, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zuŜyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne. 
 Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców wprowadza się selektywne zbieranie               
i odbieranie popiołów i ŜuŜli z palenisk domowych.  
 Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej                                    
i wielorodzinnej, na terenie których powstają popioły i ŜuŜle z palenisk domowych, którzy 
złoŜą informację do Urzędu Miejskiego w Koninie, otrzymają w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, pojemnik do selektywnego gromadzenia ww. 
odpadów. 
 Odbiór popiołu i ŜuŜli z palenisk domowych odbywać się będzie: 

− zabudowa jednorodzinna: raz na dwa tygodnie (w miesiącach I, II, III, IV, X, XI, XII) 
oraz raz na dwa miesiące (w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX); 

− zabudowa wielorodzinna: raz na dwa tygodnie (w miesiącach I, II, III, IV, X, XI, XII) 
oraz raz na dwa miesiące (w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX); 

− nieruchomości niezamieszkałe: raz na miesiąc (w miesiącach I, II, III, IV, X, XI, XII) 
oraz raz na dwa miesiące (w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX). 

 Odbiór popiołu i ŜuŜli z palenisk domowych odbywać się będzie w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 Wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania i odbierania popiołów i ŜuŜli                      
z palenisk domowych, a tym samym wyeliminowanie ich ze zmieszanych 
(niesegregowanych) odpadów komunalnych, pozwoli osiągnąć zakładane parametry 
kaloryczności odpadów, które trafiają do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych tj. MZGOK.  
 Zbieranie i odbieranie popiołów na dotychczasowych zasadach, tj. łącznie ze 
zmieszanymi (niesegregowanymi) odpadami komunalnymi wpływa na wzrost kosztów 
utrzymania instalacji, a takŜe powoduje znaczne utrudnienia w jej funkcjonowaniu, 
powodując zapylenie wpływające na brak moŜliwości sterowania urządzeniami do odbioru 
odpadów. 
 Rezygnuje się z selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów kuchennych 
ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 
wielorodzinnej. Po prawie trzech latach funkcjonowania nowego systemu nie zdały one 
swojej roli, gdyŜ trafiały do nich głównie zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne. 



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 

 


