
 

UCHWAŁA Nr 595 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 listopada 2017 roku 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
 

  

 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 6j 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1289) – 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. Jeżeli 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 12,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

2. Jeżeli 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. 

 

Traci moc Uchwała Nr 466 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2017 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 06.03.2017 r. poz. 1875). 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 5. 

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.      

                             

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 595 

Rady Miasta Konina  

z dnia 29 listopada 2017 roku 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

 

Art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach daje możliwość Radzie Miasta Konina ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 2 wyżej wymienionej ustawy 

„z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej 

w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”.  

Mając powyższe na uwadze oraz w związku z podjęciem przez Radę Miasta Konina 

uchwały nr 558 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 388 Rady Miasta 

Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne należy dostosować przedmiotową uchwałę do zmian  

w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi – uchylić stawki opłat, dla nieruchomości 

nieobjętych systemem.  

 Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 
                        Przewodniczący 

  Rady Miasta Konina 

 

/-/ Wiesław Steinke 

 

 


