
 

UCHWAŁA Nr 647 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 20 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a które są nieruchomościami w części zamieszkałymi, a w części 

niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne. 

 
  

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 ze zm.) 

w związku z art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) – Rada Miasta Konina uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a które są nieruchomościami w części zamieszkałymi, a w części 

niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

                                          Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/ Wiesław Steinke 
 

 

 

 

  



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 647 

Rady Miasta Konina 

z dnia 20 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a które są nieruchomościami w części zamieszkałymi, a w części niezamieszkałymi, na 

których powstają odpady komunalne. 

 

 
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 uregulowanie statusu nieruchomości „mieszanych” w ich niezamieszkałej 

części. 

 W dniu 11 grudnia 2017 r. Rada Miasta Konina podjęła dwie uchwały regulujące 

kwestię nieruchomości „mieszanych” tj.: 

1) Uchwałę nr 631 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 – która określiła sposób naliczania opłaty 

i stawki opłaty za pojemnik, oraz 

2) Uchwałę nr 632 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz trybu ich składania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej – która określiła wzór deklaracji dla nieruchomości „mieszanych”. 

W związku z tymi okolicznościami, konieczne jest podjęcie uchwały regulującej statusu 

nieruchomości „mieszanych” w ich niezamieszkałej części tj. uchwały postanawiającej 

o „włączeniu” ich do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

          Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

                /-/    Wiesław Steinke 
 

 


