
UCHWAŁA Nr 350 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 czerwca 2016 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 
6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
2016, poz. 250) – 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. Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości przeznaczonych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe połoŜone na terenie gminy Konin zobowiązani są do 
uiszczania ryczałtowej opłaty rocznej bez osobnego wezwania w terminie do 15 sierpnia. 

3. W przypadku składania pierwszej deklaracji po terminie o którym mowa w ust. 1, opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w najbliŜszym okresie 
rozliczeniowym następującym po okresie, w którym zamieszkał pierwszy mieszkaniec 
lub powstały pierwsze odpady komunalne, w terminach zgodnych z ust. 1. 

4. W przypadku składania deklaracji będącej podstawą ustalenia wysokości naleŜnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi po terminie, o którym mowa w ust. 1, opłatę 
w zmienionej wysokości uiszcza się w najbliŜszym okresie rozliczeniowym 
następującym po okresie w którym nastąpiła zmiana, w terminach zgodnych z ust. 1. 

5. 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. 2015 poz. 613, ze zm.). 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
 

§ 3. 
Traci moc Uchwała Nr 190 Rady Miasta Konina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12.11.2015 r. poz. 6755). 
 

§ 4. 
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 350 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 czerwca 2016 roku 

 

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

 
 

Podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczne z uwagi na 

nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U.  2016 poz. 250), która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały.  

Nowe przepisy ustawy zobowiązują gminy do ustalenia rocznej opłaty ryczałtowej dla 

nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez 

część roku, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz 

ogródki działkowe wykorzystywane jedynie przez część roku, w związku z czym nowa 

uchwała wprowadza zapisy dotyczące terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla przedmiotowych nieruchomości.  

Mając powyŜsze na uwadze naleŜy podjąć nową uchwałę zgodną z przepisami 

znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

  
                                                                                           /-/ Sebastian Łukaszewski 

 

 


