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REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU  
NA TERENIE MIASTA KONINA 

 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

 
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Konina. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach; 
b) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
c) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to selektywne zbieranie w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 24 ustawy o odpadach; 
d) odpadach – rozumie się przez to odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy 

o odpadach; 
e) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 7 ustawy o odpadach; 
f) bioodpadach – rozumie się przez to bioodpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

o odpadach; 
g) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach.  
Do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się m. in.: odpady kuchenne, odpady 
zielone, papier i makulaturę, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tekstyliów 
i tekstylia zawierające włókna naturalne, drewno i opakowania z drewna oraz odpady 
z targowisk; 

h) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
12 ustawy o odpadach; 

i) odpadach wielkogabarytowych – naleŜy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów 
komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, Ŝe jego składniki, ze 
względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

j) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 32 ustawy o odpadach; 

k) gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to gospodarowanie odpadami 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach; 

l) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to zbieranie odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
34 ustawy o odpadach; 

m) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to nieczystości ciekłe w rozumieniu art. 2 ust. 
1 pkt 1 ustawy; 

n) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to zbiornik bezodpływowy 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy; 
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o) stacjach zlewnych – rozumie się przez to stacje zlewne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 
ustawy; 

p) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to PSZOK 
zlokalizowany na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Sp. z o.o. w Koninie, ul. Sulańska 13 (MZGOK Sp. z o.o.) oraz Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o. o w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8 
(PGKIM); 

q) wysepce ekologicznej – rozumie się zestaw pojemników do selektywnej zbiórki, w skład 
którego wchodzą pojemniki m. in. na: 
1) papier i tekturę, 
2) szkło,  
3) tworzywa sztuczne, 
4) odpady ulegające biodegradacji; 

r) WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami; 
s) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy; 
t) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
u) chodniku – rozumie się przez to chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy; 
v) drodze publicznej – rozumie się przez to drogę publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 
w) zarządcy dróg – rozumie się przez to zarządcę drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 
x) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu art. 4 pkt 

17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 
y) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu 

przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 
z) przedsiębiorcy – rozumie się przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli 

nieruchomości, wyłonionego w drodze przetargu, działającego na podstawie wpisu do 
rejestru działalności regulowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 
§ 2. 

 
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez: 
a) utrzymanie czystości, porządku oraz naleŜytego stanu sanitarno – higienicznego 

nieruchomości oraz wyposaŜenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III pojemniki 
słuŜące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; pojemniki naleŜy 
ustawiać w granicach nieruchomości, a miejsca na pojemniki słuŜące do czasowego 
gromadzenia odpadów winny spełniać wymagania § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

b) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, o ile nieruchomość nie została 
wcześniej wyposaŜona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania 
określone w przepisach odrębnych; 
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c) w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposaŜenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania 
określone w przepisach odrębnych, jeŜeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie; 

d) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (m. in.: chwastów, gałęzi) 
z chodnika połoŜonego wzdłuŜ nieruchomości oraz z części nieruchomości słuŜących do 
uŜytku publicznego, niezwłocznie po ich pojawieniu się oraz w sposób umoŜliwiający 
swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych oraz z uŜyciem środków zgodnych z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów 
i warunków stosowania środków, jakie mogą być uŜywane na drogach publicznych oraz 
ulicach i placach; 

e) uprzątnięcie sopli lodowych oraz śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po 
ich pojawieniu się i w sposób niezagraŜający Ŝyciu lub zdrowiu ludzi lub zwierząt. 
 

§ 3. 
 

1. Na terenie miasta Konina ustanawia się selektywne zbieranie odpadów komunalnych 
obejmujących następujące frakcje odpadów: 
1) papier i tektura, 
2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 
3) szkło,  
4) komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji. 
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. 

3. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych innych niŜ wymienione w § 3 ust. 1 i 2 mogą być 
zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne. 

4. Odpady określone w § 3 ust. 1 i 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z 
innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te naleŜy odbierać 
z częstotliwością określoną w rozdziale IV. 

5. Postępowanie z odpadami innymi niŜ komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w 
wyniku prowadzenia działalności gospodarczej odbywa się zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w ustawie o odpadach, poprzez podejmowanie działań m. in.: 

− zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 
ich uŜytkowania; 

− zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeŜeli nie udało się zapobiec 
powstaniu odpadów; 

− zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 
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§ 4. 
 

1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów: 

1) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wysokiej umieszczane są na tzw. 
„wysepkach ekologicznych”; 

2) podstawowe systemy gromadzenia odpadów selektywnie zebranych: 
� zabudowa wielorodzinna oraz otwarte tereny publiczne – system pojemnikowy;  
� zabudowa jednorodzinna – system workowy, w miarę potrzeby uzupełniony 

„wysepkami ekologicznymi” oraz zbiórką zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zuŜytych opon. 

2. Miasto Konin prowadzić będzie działania informacyjne i edukacyjne w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez między innymi: 

− przygotowanie spotów reklamowych, audycji o tematyce ekologicznej, 
− organizowanie konkursów ekologicznych, 
− organizowanie zajęć dydaktycznych z dziećmi i młodzieŜą, 
− propagowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
− zorganizowanie na terenie miasta akcji „sprzątanie świata”. 

 
§ 5. 

 
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moŜe odbywać się wyłącznie na terenach 

nieprzeznaczonych do uŜytku publicznego, a powstałe ścieki naleŜy gromadzić w sposób 
umoŜliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy.   
W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się 
wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciąŜliwe 
dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, Ŝe nie będą powodowały 
zanieczyszczenia środowiska wodno – gruntowego, a sposób postępowania z odpadami 
powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 
 

§ 6. 
 

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 
1) pojemniki na odpady o pojemności 90 l; 
2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l; 
3) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; 
4) pojemniki na odpady o pojemności 240 l; 
5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l; 
6) kontener (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3; 
7) pojemniki z tworzywa sztucznego (worki) o pojemności 30l, 120l;  
8) kosze uliczne o pojemności od 35 l. 
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2. Pojemniki określone w § 6 ust. 1 pkt 1 – 6 powinny spełniać następujące wymagania: 
1) koloru czarnego lub zielonego, bądź wykonane z blachy ocynkowanej; 
2) wytrzymałe i odporne na skrajne temperatury zewnętrzne oraz szkodliwe działanie 

związków chemicznych; 
3) wyposaŜone w koła oraz pokrywę; 
4) przystosowane do mechanicznego opróŜniania przez śmieciarki. 

3. Pojemniki określone w § 7 ust. 1 powinny spełniać następujące wymagania: 
1) wytrzymałość nie mniejsza niŜ dla tworzywa LDPE; 
2) oznaczone odpowiednimi kolorami, o których mowa § 7; 
3) trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane. 

 
§ 7. 

 
1. Do selektywnego gromadzenia odpadów naleŜy stosować pojemniki lub worki 

o następujących kolorach: 
� niebieski – na papier, tekturę 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. 

 
2. Zasady gromadzenia odpadów w workach i pojemnikach: 

 
1) do pojemników i worków koloru niebieskiego – na papier, tektur ę i odpady 

opakowaniowe z papieru: 
 
WRZUCAMY m. in.: 

� gazety, zeszyty, ulotki, 
� ksiąŜki, katalogi, czasopisma, 
� papierowe torby i worki, 
� papier szkolny i biurowy, 
� kartony i tekturę, 
� opróŜnione opakowania z papieru, kartonu i tektury. 
 

NIE WRZUCAMY m. in.: 
� kartonów i tektur pokrytych folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, 

napojach), 
� zabrudzonego i zatłuszczonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, 

twarogu), 
� kalki, celofanu, papieru termicznego i faksowego, 
� tapet i worków po materiałach budowlanych (np. po cemencie, klejach), 
� odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch). 

 
2) do pojemników i worków koloru białego – na szkło bezbarwne i kolorowe: 

 
WRZUCAMY m. in.: 

� butelki, 
� słoiki szklane po napojach i Ŝywności, 
� butelki po napojach alkoholowych, 
� szklane opakowania po kosmetykach. 
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NIE WRZUCAMY m. in.: 
� szkła stołowego, Ŝaroodpornego, porcelany, fajansu i ceramiki, 
�  opakowań po lekach, 
� szkła okularowego, luster i szyb okiennych, 
� szyb samochodowych, 
� Ŝarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, 
� ekranów i lamp telewizyjnych, monitorów. 

 
3) do pojemników i worków koloru Ŝółtego - na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw 

sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 
 

WRZUCAMY m. in.: 
� puste butelki po napojach np. typu PET, po kosmetykach, środkach czystości i olejach 

spoŜywczych, 
� opakowania plastikowe po Ŝywności (np. po jogurtach, serkach, margarynach), 
� folie i torebki z tworzyw sztucznych, 
� opakowania wielomateriałowe (np. kartoniki po napojach, mleku, Ŝywności), 
� opakowania stalowe i aluminiowe (puszki po napojach, konserwach, dezodorantach, 

kapsle), 
� drobny złom Ŝelazny i z metali kolorowych (np. narzędzia, zabawki). 

 
NIE WRZUCAMY m. in.: 

� butelek po olejach samochodowych, silnikowych i smarach, 
� puszek i pojemników po farbach i lakierach, 
� gumy, 
� styropianu, 
� plastikowych zabawek, 
� opakowań po lekach, 
� opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych. 

 
4) do pojemników i worków koloru brązowego - na odpady ulegające biodegradacji, 

kuchenne i ogrodowe: 
 

WRZUCAMY m. in.: 
� odpady kuchenne, 
� liście, trawę,  
� kwiaty, 
� resztki roślin ciętych i doniczkowych, 
� drobne odpady z drewna i słomy. 

 
NIE WRZUCAMY m. in.: 

� odpadów innych aniŜeli bioodpady i odpady zielone, 
� kamieni, popiołu, ŜuŜlu, 
� opakowań foliowych. 

 
§ 8. 

 
1. Odpady komunalne zmieszane naleŜy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach, a ich ilość  

i pojemność, musi być dostosowana do: 
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników, 
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego 

mieszkańca w ciągu jednego dnia na poziomie 0,001 m3 (1 l), jednak pojemnik nie moŜe 
być mniejszy jednak niŜ 0,11 m3 (110 l). 
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2. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej 
odpady selektywnie zebrane naleŜy gromadzić w pojemnikach lub workach, a ich ilość 
i pojemność, musi być dostosowana do: 

1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników, 
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego 

mieszkańca w ciągu jednego dnia na poziomie 0,0005 m3 (0,5 l). 
3. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej 

selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona na tzw. „wysepkach ekologicznych”. 
4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne zobowiązani są do wyposaŜenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady 
komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, 
uwzględniając następujące normy (na tydzień): 

1) dla Ŝłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,003 m3 (3 l) na kaŜde dziecko, 
ucznia (studenta) i pracownika; 

2) dla obiektów uŜyteczności publicznej - 0,11 m3 (110 l) na kaŜdych 10 pracowników; 
3) dla lokali handlowych - 0,04 m3 (40 l) na kaŜde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 (110 l) na lokal; 
4) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m3 (50 l) na kaŜdego zatrudnionego, jednak 

co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 (110 l) na kaŜdy punkt; 
5) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m3 (20 l) na jedno miejsce konsumpcyjne; 
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 (110 l); 
7) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 0,11 m3 (110 l) na kaŜdych 10 
pracowników; 

8) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 0,02 m3 (20 l) na jedno łóŜko; 
9) dla ogródków działkowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe - 0,02 m3 (20 l) na kaŜdą działkę w okresie od 1 marca do 31 
października kaŜdego roku; 

10) dla terenów, na których organizowane są imprezy masowe, podczas trwania imprezy – co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 l) na kaŜde 20 osób uczestniczących 
w imprezie. 

5. W przypadkach określonych w § 8 ust. 4 pkt 3) i 4), jeśli prowadzona jest działalność 
spoŜywcza lub gastronomiczna, oraz w § 8 ust. 4 pkt 5) i 6) naleŜy dodatkowo, na zewnątrz 
poza lokalem, ustawić dodatkową liczbę pojemników na odpady komunalne. 

 
§ 9. 

 
Tereny przeznaczone do uŜytku publicznego, w szczególności takie jak chodniki, przystanki 
komunikacyjne, parki, tereny zieleni miejskiej, place zabaw powinny być wyposaŜone przez ich 
właścicieli w kosze uliczne i zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich 
uŜytkowników, jak i dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciąŜliwości i utrudnień.  

 
§ 10. 

 
1. Zabrania się wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne odpadów 

niezgodnych z ich przeznaczeniem, a takŜe śniegu, lodu, gorącego popiołu i ŜuŜlu. 
2. Zabrania się spalania odpadów w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych. 
 
 
 
 



8 
 

 

ROZDZIAŁ IV 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego 
 

§ 11. 
 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez 
umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez 
przedsiębiorcę wykonującego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie 
poza teren nieruchomości, w miejsce umoŜliwiające swobodny do nich dojazd pojazdu do 
odbierania odpadów. 

 
§ 12. 

 
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  (miesiące I, II, III, XII) oraz 

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

raz w miesiącu; 
− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zuŜyte opony – dwa razy w roku lub według 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 lub 
z częstotliwością zapewniającą ciągłą moŜliwość korzystania z pojemników 
(niedopuszczenie do przepełnienia pojemnika); 

− papier i tektura – dwa razy w miesiącu lub z częstotliwością zapewniającą ciągłą 
moŜliwość korzystania z pojemników (niedopuszczenie do przepełnienia 
pojemnika); 

− szkło – jeden raz w miesiącu lub z częstotliwością zapewniającą ciągłą moŜliwość 
korzystania z pojemników (niedopuszczenie do przepełnienia pojemnika); 

− tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe – trzy razy w miesiącu lub 
z częstotliwością zapewniającą ciągłą moŜliwość korzystania z pojemników 
(niedopuszczenie do przepełnienia pojemnika); 

− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
zuŜyte opony – dwa razy w roku lub według 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). 

c) nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady 
komunalne: 
− zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – jeden raz na tydzień lub według 

potrzeb; 
− odpady ulegające biodegradacji – raz w miesiącu; 
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− papier i tektura, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, metale, 
odpady wielomateriałowe – raz 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 w miesiącu (w miesiącach I, II, III, IV, X, 
XI, XII), oraz raz na dwa miesiące (w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX); 

d) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez 
część roku (w miesiącach IV, V, VI, VII, VIII, IX, X); 

− zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – jeden raz na tydzień lub według 
potrzeb; 

− odpady ulegające biodegradacji – jeden raz na tydzień lub według potrzeb; 
− papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe – raz 

w miesiącu lub według potrzeb; 
− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zuŜyte opony – dwa razy w roku; 
e) tereny przeznaczone do uŜytku publicznego, w szczególności takie jak chodniki, przystanki 

komunikacyjne, parki, tereny zieleni miejskiej, place zabaw – z częstotliwością 
zapobiegającą przepełnianiu się koszy – jednak nie rzadziej niŜ raz w tygodniu. 

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, 
papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady 
ulegające biodegradacji, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe oraz zuŜyte opony. 
 

§ 13. 
 

Przeterminowane i niepotrzebne leki pochodzące z gospodarstw domowych naleŜy dostarczać 
i umieszczać wyłącznie w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się w aptekach 
zlokalizowanych na terenie miasta Konina. Szczegółowa lista aptek umieszczona jest na stronie 
internetowej miasta Konina (ww.konin.pl/bip) lub przekazać bezpośrednio do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 
§ 14. 

 
1. ZuŜyte baterie i akumulatory naleŜy umieszczać wyłącznie w punktach do tego 

wyznaczonych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach lub 
przekazać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

2. ZuŜyte akumulatory moŜna oddawać w punktach sprzedaŜy tego rodzaju produktów oraz na 
stacjach obsługi i naprawy pojazdów. 

3. ZuŜyte baterie naleŜy dostarczać i umieszczać wyłącznie w specjalistycznych pojemnikach 
znajdujących się na terenach szkół, urzędów, instytucji czy placówek handlowych oraz 
sklepów sprzedających baterie oraz do zakładów fotograficznych. 
 

§ 15. 
 

1. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny naleŜy umieszczać wyłącznie w punktach do tego 
wyznaczonych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zuŜytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym lub przekazać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 
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2. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych naleŜy 
dostarczyć do sklepów i punktów handlowych (w tym sprzedawców hurtowych 
i detalicznych), na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju. 

3. Na stronie internetowej miasta Konina (www.konin.pl/bip), dostępny jest wykaz podmiotów, 
które poinformowały Prezydenta Miasta Konina o zbieraniu zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. 

 
§ 16. 

 
Opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, środkach przeciw 
insektom itp. powinny być zwracane do jednostki handlu detalicznego, w której zostały 
zakupione, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych. 
 

§ 17. 
 

ZuŜyte opony naleŜy dostarczyć do punktów serwisowych ogumienia, specjalistycznych punktów 
gromadzenia odpadów, firm eksploatujących pojazdy, stacji demontaŜu pojazdów oraz firm 
posiadających stosowne zezwolenia.  

 
§ 18. 

 
1. Dopuszcza się moŜliwość kompostowania odpadów zielonych na potrzeby własne na terenie 

nieruchomości, na której powstały, przy czym nie moŜe to powodować uciąŜliwości dla 
uŜytkowników sąsiednich nieruchomości. 

2. Zabrania się spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami lub 
urządzeniami do tego celu przeznaczonymi. 

3. Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, 
w pojemnikach lub w instalacjach grzewczych budynków (piecach, kotłowniach), 
nieprzeznaczonych do tego celu.  

4. Dopuszcza się spalanie w piecach i kotłowniach domowych wyłącznie odpadów, których 
termiczne przekształcenie w tego typu instalacjach nie spowoduje negatywnego wpływu na 
środowisko (np. odpady z gospodarki leśnej, odpady opakowań z drewna, opakowań z 
papieru i tektury, odpady w postaci trocin, wiórów i ścinek z obróbki płyt wiórowych lub 
drewna pochodzącego z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych, o ile nie jest 
zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi). 

 
§ 19. 

 
1. OpróŜnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach określonych w umowie 

zawartej między właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie 
Prezydenta Miasta Konina na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, z zastrzeŜeniem § 19 ust. 2. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do 
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości, nie rzadziej jednak niŜ raz na dwa miesiące. 

3. Normatywne ilości nieczystości ciekłych wylicza się według zuŜycia wody (wskazanie 
wodomierza) bądź dla obiektów niewyposaŜonych w wodomierze przyjmuje się zuŜycie 
wody wg norm zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 
r. w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody. 



11 
 

 

4. Budowę, utrzymanie i eksploatację stacji zlewnych oraz unieszkodliwianie nieczystości 
ciekłych oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków powierza się 
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie.  

 
ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
 

§ 20. 
 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania, oraz wszystkich odpadów pochodzących z selektywnej 
zbiórki do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych – Miejski Zakład 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin. 

2. W przypadku gdy instalacja regionalna ulegnie awarii lub nie moŜe przyjmować odpadów z 
innych przyczyn wyznacza się instalację zastępczą – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.  

 
§ 21. 

 
1. Wytwórca odpadów będzie podejmował wszelkie działania, w celu zapobiegania wytwarzania 

odpadów poprzez ograniczanie zbędnej konsumpcji oraz projektowanie i konsumpcję 
produktów, które generują mniej odpadów. 

2. Zapobieganie wytwarzaniu odpadów obejmuje równieŜ działania, które moŜna podjąć po tym, 
jak produkt zakończy swój cykl Ŝycia: zamiast wyrzucania produktu, końcowy uŜytkownik 
powinien rozwaŜyć jego ponowne wykorzystanie, naprawę lub odnowienie.  

 
 

ROZDZIAŁ VI 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego uŜytku 

 
§ 22. 

 
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie moŜe stanowić zagroŜenia lub uciąŜliwości dla ludzi. 
2. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi ponoszą pełną 

odpowiedzialność za ich zachowanie. 
3. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi, w szczególności psy, 

zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. 
 

§ 23. 
 

1. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne przez osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę jest 
moŜliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) wyprowadzanie psa na smyczy, a psów ras duŜych i olbrzymich bądź uznanych za 
agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz 
wyłącznie przez osoby dorosłe; 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i 
tylko wtedy, gdy opiekun psa ma moŜliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 
zachowaniem. 
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W przypadku psów ras duŜych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące 
się w sposób agresywny zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest pod warunkiem, Ŝe ma 
nałoŜony kaganiec. 

2. Zabronione jest: 
1) pozostawianie psa bez dozoru, jeŜeli nie jest on naleŜycie uwiązany lub nie znajduje się w 

pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemoŜliwiający 
wydostanie się psa na zewnątrz; 

2) wprowadzania zwierząt domowych (w szczególności psów i kotów) do piaskownic i na 
place zabaw dla dzieci oraz na tereny przeznaczone do uprawiania sportu; 

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spoŜywczej, zakładów usługowych, 
lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów uŜyteczności publicznej oraz innych 
obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz. 

3. Zakazy określone w § 23 ust. 2 nie dotyczą psów przewodników osób niewidomych. 
 

§ 24. 
 

1. Właściciele lub opiekunowie psów mają obowiązek przedstawić do wglądu funkcjonariuszom 
StraŜy Miejskiej lub innym osobom upowaŜnionym przez Prezydenta Miasta Konina aktualne 
świadectwo szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, aktualny dowód uiszczenia 
opłaty z tytułu posiadania psa, a w przypadku posiadania psa rasy uznawanej za agresywną 
stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Konina. 

2. Właściciele psów zobowiązani są do oznakowania psa identyfikatorem, który nabyli 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie lub elektronicznym 
identyfikatorem wszczepionym pod skórę (czipem). 

 
§ 25. 

 
1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do 

usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz 
w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego uŜytku, a w szczególności na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp., a zebrane zanieczyszczenia winny 
być wyrzucane do specjalnie oznakowanych koszy lub koszy ulicznych na odpady zmieszane. 
Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników. 

2. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są na 
własny koszt wyposaŜyć się w akcesoria do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez 
te zwierzęta. 

3. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do 
zlecania na własny koszt usunięcia padłych zwierząt przez przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzącego działalność w zakresie 
prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 
§ 26. 

 
1. Postanowienia niniejszego Rozdziału dotyczą takŜe zwierząt nieudomowionych, 

utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych. 
2. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Konina reguluje Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Konina, uchwalany corocznie do dnia 31 marca przez Radę Miasta Konina. 
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ROZDZIAŁ VII 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, w tym tak Ŝe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach 

 
§ 27. 

 
1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich: 

1) w zabudowie wielorodzinnej; 
2) w zabudowie jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach miejskich; 
3) na terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego; 
4) na terenach ogrodów działkowych. 

2. Zakaz, o którym mowa w § 27 ust.1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na 
własne potrzeby, pod warunkiem: 

1) zachowania środków ostroŜności zapewniających ochronę Ŝycia i zdrowia ludzi, a takŜe 
dołoŜenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciąŜliwe dla otoczenia; 

2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli zwierząt 
gospodarskich; 

3) przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenu nieruchomości, wód powierzchniowych 
i podziemnych nieczystościami powstającymi podczas chowu lub hodowli zwierząt 
gospodarskich; 

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych; 
5) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich 

i utrzymywane ich w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonym 
i skutecznie zabezpieczonym przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren 
nieruchomości. 

3. Właściciel zwierzęcia gospodarskiego, które padło, zobowiązany jest do natychmiastowego 
usunięcia zwłok zwierzęcych z terenu nieruchomości przy pomocy podmiotu posiadającego 
odpowiednie zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 
§ 28. 

 
1. Właściciele wszystkich nieruchomości mają obowiązek wykonania deratyzacji po 

obwieszczeniu Prezydenta o obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Konina. 
2. Obowiązkowi, o którym mowa w § 28 ust.1 podlega obszar całego miasta Konina. 
3. Proces deratyzacji będzie przeprowadzany co najmniej raz w roku, w terminie od 1 marca do 

31 marca lub od 1 listopada do 30 listopada oraz na bieŜąco w przypadku wystąpienia gryzoni 
na terenie nieruchomości. 

4. W trakcie przeprowadzania deratyzacji zobowiązuje się właścicieli do: 
a) dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą 

słuŜyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach itp.); 
b) usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów Ŝywnościowych mogących stanowić 

poŜywienie dla gryzoni; 
c) wyłoŜenia trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliŜu gniazd, w kątach i wzdłuŜ 
ścian, tras przebiegu lub w miejscach ich Ŝerowania; 

d) zakazuje się umieszczania trutek w pobliŜu placów i miejsc zabaw, gdzie mogą przebywać 
dzieci. 
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ROZDZIAŁ IX 
Postanowienia końcowe 

 
§ 29. 

 
1. Naruszenie przepisów Regulaminu lub niewykonanie określonych w nim obowiązków, 

podlega karze grzywny.  
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w § 29 ust. 1, toczy się według przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
/-/ Wiesław Steinke 

 


