
UCHWAŁA Nr 349 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 czerwca 2016 roku 

 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik 

  
 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. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 250) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczynu liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
 

1. JeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się 
miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w § 1, w wysokości 10,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość. 

2. JeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się 
miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w § 1, w wysokości 20,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość. 

§ 3. 
 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby 
pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości o określonej 
pojemności oraz stawki opłaty określonej w § 4 niniejszej uchwały.  
 

§ 4. 
 
1. JeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się 

jednorazową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik na 
odpady w wysokości: 

a) pojemnik o pojemności 90 l – 14,00 zł; 
b) pojemnik o pojemności 110 l – 14,00 zł; 
c) pojemnik o pojemności 120 l – 14,00 zł; 
d) pojemnik o pojemności 240 l – 18,70 zł; 
e) pojemnik o pojemności 1100 l – 62,90 zł; 
f) kontener o pojemności 5000 l (KP 5) – 286,00 zł; 
g) kontener o pojemności 7000 l (KP 7) – 400,30 zł; 
h) kontener o pojemności 10 000 l (KP 10) – 572,00 zł;  
i) worek o pojemności 30 l – 3,50 zł; 
j) worek o pojemności 120 l – 14,00 zł. 
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2. JeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, ustala się 

jednorazową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik na 
odpady w wysokości: 

a) pojemnik o pojemności 90 l – 28,00 zł; 
b) pojemnik o pojemności 110 l – 28,00 zł; 
c) pojemnik o pojemności 120 l – 28,00 zł; 
d) pojemnik o pojemności 240 l – 37,40 zł; 
e) pojemnik o pojemności 1100 l – 125,80 zł; 
f) kontener o pojemności 5000 l (KP 5) – 572,00 zł; 
g) kontener o pojemności 7000 l (KP 7) – 800,60 zł; 
h) kontener o pojemności 10 000 l (KP 10) – 1 144,00 zł;  
i) worek o pojemności 30 l – 7,00 zł; 
j) worek o pojemności 120 l – 28,00 zł. 

 
§ 5. 

 
W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat 
obliczonych zgodnie z § 1 i 3. 
 

§ 6. 
 

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uchwala się ryczałtową stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego  
w wysokości: 

a) 42,00 zł. jeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
b) 84,00 zł. jeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

 
§ 7. 

Tracą moc:  
1. Uchwała Nr 508 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 
opłaty ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11.02.2013 r. poz. 
1410). 

2. Uchwała Nr 881 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 508 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 
opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14.11.2014 r. 
poz. 6029). 

 
§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 9. 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
/-/ Wiesław Steinke



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 349 Rady Miasta Konina  

z dnia 29 czerwca 2016 roku 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik 

 
 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2016, poz. 250) Rada Miasta została zobowiązana do uchwalenia rocznej stawki 

ryczałtu dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część 

roku.  

Ryczałtowa stawka opłaty ustalana jest jako iloczyn średniej ilości odpadów 

powstających na nieruchomościach, połoŜonych na terenie gminy, wyraŜonej w liczbie 

pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik  

o określonej pojemności. 

W przypadku objęcia przez gminę systemem odbierania odpadów komunalnych 

nieruchomości z domkami letniskowymi i innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe przez część roku, na gminie ciąŜy obowiązek podjęcia uchwały określającej 

ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Art. 6j ust. 3b i 3c 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawierają następujące wytyczne do 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty: 

− opłata jest uchwalana za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

− opłata jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na 

nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyraŜonej w liczbie 

pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 

mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 (jest to stawka opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności). 

Wprowadzenie tego przepisu ma ułatwić ustalanie opłaty – ma ono mieć charakter 

ryczałtowy bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu 

wytwarzania odpadów na niej czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. 

 



 

Obliczając stawkę kierowano się zadeklarowaną ilością odpadów w roku 2015  

w ogrodach działkowych połoŜonych na terenie miasta Konina.  

W roku 2015 odebrano  1 329 600 l  odpadów komunalnych z ogrodów działkowych 

co przy ilości 3 370 działek stanowi ok. 2,97 pojemnika 120 l na kaŜdą działkę. Zaokrąglając 

stawkę do pełnych złotych wyliczono, Ŝe przy zbieraniu i odbieraniu odpadów w sposób 

selektywny ryczałt roczny na kaŜdą działkę powinien wynieść 42,00 zł.,  natomiast przy 

nieselektywnej metodzie odpowiednio stawka ta wynosi 84,00 zł. 

Mając na uwadze powyŜsze naleŜy podjąć nową uchwałę zgodną z przepisami 

znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

  
                                                                                           /-/ Sebastian Łukaszewski 

 

 

 

 


