
 

UCHWAŁA Nr 502 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 31 maja 2017 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina  

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości 

obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych. 
 

 Na podstawie art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 

oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Uchwale Nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przejęcia 

od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych zmienia się 

treść § 5, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.”  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

      Przewodniczący 

  Rady Miasta Konina 

 

                                                                                   /-/    Wiesław Steinke 
 

 



 
 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 502 

Rady Miasta Konina 

z dnia 31 maja 2017 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 r.  

w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku 

pozbywania się nieczystości ciekłych.  

 

W dniu 30 listopada 2016 r. Rada Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 432 w sprawie 

przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych. 

Mocą tej Uchwały Miasto Konin przejęło od właścicieli nieruchomości wyposażonych 

w zbiorniki bezodpływowe, z dniem 1 czerwca 2017 r., obowiązek pozbywania się 

nieczystości ciekłych z tych zbiorników. 

Miasto Konin w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) prowadziło postępowanie mające 

na celu wybór wykonawcy usługi, polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu nieczystości 

ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie miasta Konina. W dniu 

25 maja 2017 r. postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym zaistniała konieczność 

przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego. 

Mając na uwadze fakt, że Uchwała Nr 432 zakłada wejście w życie publicznego 

systemu odbioru nieczystości ciekłych z dniem 1 czerwca 2017 r., a w tym terminie nie został 

wybrany wykonawca usługi, konieczna jest jej zmiana.   

Zmiana zakłada przesunięcie wejścia w życie Uchwały, a co za tym idzie systemu 

odbioru nieczystości ciekłych, na dzień 1 października 2017 r.  

Jednocześnie podjęto decyzję o wyborze wykonawcy usługi w trybie przetargowym, 

co pozwoli na urynkowienie ceny usługi. 

Podjęcie Uchwały należy zatem uznać za celowe i zasadne.  

 

      Przewodniczący 

  Rady Miasta Konina 

 

                                                                                                   /-/ Wiesław Steinke 
 

 


