
 
 

UCHWAŁA Nr 346 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 4 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Koninie - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
 

Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina” 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 3. 
 

Traci moc: 
− Uchwała Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina; 
− Uchwała Nr 883 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 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; 

− Uchwała Nr 44 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 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; 

− 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 czystości i porządku na terenie miasta Konina. 

                                                        
§ 4. 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
/-/ Wiesław Steinke 



 
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 346 

Rady Miasta Konina 

z dnia  29 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie 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. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona 

ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dodała ust. 3b do art. 6j 

i tym samym zobowiązała radę gminy do ustalenia ryczałtowej stawki opłaty od 

nieruchomości, na których są domki letniskowe lub od innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dlatego podejmując uchwały na 

podstawie art. 6j ust. 3b konieczne jest wprowadzenie niezbędnych zmian w regulaminie 

utrzymania czystości i porządku. 

Zgodnie natomiast z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. dotychczasowe akty 

prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały 

wydane jednak nie dłuŜej niŜ do 1 sierpnia 2016 r. 

W związku z powyŜszym, w celu pełnej realizacji upowaŜnienia ustawowego zachodzi 

potrzeba podjęcia niniejszej uchwały i dostosowania jej zapisów do obecnie obowiązującego 

prawa. 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

  
                                                                                           /-/ Sebastian Łukaszewski 

 


