
UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 631 

Rady Miasta Konina 

z dnia 11 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 595 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

 

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku   

w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) dalej: „ustawa”, rada gminy zobligowana jest 

do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 

Uchwałą Nr 595 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Rady Miasta 

Konina ustaliła sposób obliczania opłaty oraz jej stawkę w stosunku do nieruchomości 

zamieszkałych. 

W związku z objęciem postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzonym w trybie art. 67 ust. 1 pkt 

12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 

ze zm.): 

1) nieruchomości zamieszkałych oraz 

2) nieruchomości częściowo zamieszkałych, a częściowo niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości „mieszane”),  

konieczne jest ustalenie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla tego drugiego rodzaju nieruchomości.  

Niniejsza uchwała określa metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od tzw. nieruchomości „mieszanych”, zgodnie z art. art. 6j ust. 4 ustawy. Zgodnie 

z przywołanym wyżej przepisem opłata ta stanowi sumę opłaty obliczonej według liczby 

mieszkańców i stawki oraz iloczynu liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi 

na danej nieruchomości, o określonej pojemności, oraz stawki opłaty od pojemnika. Uchwała 

określa jednocześnie stawki opłaty za pojemnik, co jest niezbędne do wyliczenia opłaty dla tzw. 

nieruchomości „mieszanych” 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/ Wiesław Steinke 

 


