
UCHWAŁA Nr 180 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 23 sierpnia 2019 roku 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 90 Rady Miasta Konina  

z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

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

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 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 2019 r., poz. 506, ze zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, co 

następuje: 

§ 1.  

Uchyla się w całości Uchwałę Nr 90 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2019 roku 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

§ 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 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 180 

Rady Miasta Konina 

z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 90 Rady Miasta Konina  

z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne.  

W dniu 27 marca 2019 roku Rada Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 90 w sprawie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

Według stanu prawnego na dzień podjęcia ww. uchwały, zamiarem włączenia z dniem 1 

stycznia 2020 roku nieruchomości niezamieszkałych do systemu, było stworzenie 

jednolitego modelu gospodarowania odpadami. Miało to pozwolić na pełniejszą kontrolę 

nad całym strumieniem wytwarzanych w mieście Koninie odpadów komunalnych. Na mocy 

uchwały każda nieruchomość niezamieszkała miała być włączona do systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi i każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej 

miał do kasy Miasta Konina odprowadzać opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Na 84 posiedzeniu Sejmu RP w dniu 19 lipca 2019 roku uchwalona została nowelizacja 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg zmian 

wpływających na zasadność zamiaru włączenia nieruchomości niezamieszkałych 

do miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz powodująca, że 

zamiar ten generować będzie koszty, których nie da się w całości pokryć z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W tekście ucpg wprowadzono następujące zapisy: 

(…)  2c. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, 

do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest 

dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie 

pisemnej.”(…) 

(…) „5)    w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 3,2% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 

1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej 

pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.” (….) 

Wprowadzona dobrowolność przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powoduje, że Miasto Konin nie będzie 

miało możliwości stworzenia jednolitego systemu obejmującego wszystkich. 



Ponadto zawarta w nowelizacji ustawy maksymalna opłata za pojemnik o pojemności 

1100 litrów, w wysokości 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 

1 osobę ogółem, tj. 3,2% x 1.693 zł = 54,18 zł, przy średniej cenie rynkowej odbioru 

odpadów komunalnej (stosowanej np. przez PGKiM sp. z o.o. w Koninie czy Zakład 

Oczyszczania Terenu BAKUN) wynoszącej 90 zł za pojemnik 1100 l, powoduje, 

że w przypadku objęcia nieruchomości niezamieszkałych miejskim systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi, Miasto Konin będzie musiało z własnych 

środków pokryć blisko połowę kosztów obsługi odbioru odpadów z tych nieruchomości.  

(miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1693 zł – 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2019 r. w 

sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 

2018r.)  

 

 

Rynek nieruchomości niezamieszkałych dla celów przetargu na odbiór odpadów 

komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oszacowany został na ca. 3,2 mln zł 

rocznie. Oznacza to, że firmie wybranej w przetargu miasto musiałoby zapłacić ca. 3,2 mln 



zł, a z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych uzyska się kwotę ca. 1,77 zł, co spowoduje pogłębienie deficytu 

systemu o ca. 1,43 mln zł rocznie. 

Nieuchylenie Uchwały Nr 90 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne, skutkować będzie osiąganiem wpływów z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych na poziomie 

znacznie niższym od rzeczywistych kosztów jakie są z tym związane (deficyt 1,43 mln zł 

rocznie), co niezgodne jest z przepisami art. 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, według której system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany 

przez gminę powinien się samofinansować. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały jest celowe i zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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