
UCHWAŁA Nr 557 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina 

z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przejęcia od właścicieli  

nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych. 

 

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

i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 

oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1.  

 

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 432 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku 

w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości 

ciekłych, zmienioną Uchwałą Nr 502 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 roku.  

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

           

      Wiceprzewodniczący  

        Rady Miasta Konina 

 

/-/  Tadeusz Wojdyński 
 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 557 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 432 

Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przejęcia od właścicieli 

nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych. 

 

Dnia 30 listopada 2016 roku 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. W dniu 31 maja 2017 roku Rada Miasta Konina 

podjęła uchwałę zmieniającą, która przesunęła termin wejścia w życie systemu odbioru 

nieczystości ciekłych na dzień 1 października 2017 r. 

Miasto Konin przeprowadziło dwa postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego mające na celu wyłonienie wykonawcy usługi, polegającej na odbiorze 

i zagospodarowaniu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych 

na terenie miasta Konina. Pierwsze postępowanie, prowadzone 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.), zostało unieważnione. W drugim postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, została złożona jedna oferta, której cena znacznie przekraczała wysokość 

środków finansowych zabezpieczonych na to zadanie w budżecie Miasta Konina. 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), zgodnie z brzmieniem art. 6a, umożliwia przejęcie przez gminę 

od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. 

Nie jest to jednak obowiązek gminy, lecz jej uprawnienie. W związku z powyższym, mając 

na uwadze brak możliwości wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na odbiorze 

i zagospodarowaniu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych 

na terenie miasta Konina, konieczne jest uchylenie Uchwały Nr 432 Rady Miasta Konina 

z  dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 502 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 

2017 r. 

Podjęcie uchwały należy zatem uznać za celowe i zasadne. 

 

    

     

 Wiceprzewodniczący  

        Rady Miasta Konina 

 

/-/  Tadeusz Wojdyński 

 

 


