
UCHWAŁA NR 858 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Konina. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 6 

ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), w zw. z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o 

zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 

1549) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na 

terenie miasta Konina, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Konina za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w następujących wysokościach: 

1) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych zebranych w sposób 

selektywny: 

a) pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 25,00 zł brutto; 

b) pojemnik o pojemności 240 l – 50,00zł brutto; 

c) pojemnik o pojemności 1100 l – 150,00 zł brutto; 

d) pojemnik o pojemności od 7 m³ (typu KP 7) – 500,00 zł brutto; 

e) za pojemniki lub worki o innej pojemności określa się górne stawki opłat 

w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności przy zastosowaniu stawki za 

pojemnik 120 litrów; 

2) za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych zebranych w sposób 

nieselektywny: 

a) pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 50,00 zł brutto; 

b) pojemnik o pojemności 240 l – 100,00 zł brutto; 

c) pojemnik o pojemności 1100 l – 300,00 zł brutto; 

d) pojemnik o pojemności od 7 m³ (typu KP 7) – 1.000,00 zł brutto; 



e) za pojemniki lub worki o innej pojemności określa się górne stawki opłat 

w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności przy zastosowaniu stawki za 

pojemnik 120 litrów. 

2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, 

którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

w wysokości 60,00 zł brutto za jednorazowy odbiór 1 m³ nieczystości ciekłych. 

3. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, 

którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych z osadników 

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 

ciekłych w wysokości 180,00 zł brutto za jednorazowy odbiór 1 m³ nieczystości 

ciekłych. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr 374 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Konina. 

§ 4. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 858 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie miasta Konina. 

W świetle art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada 

miasta ma obowiązek uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 

oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Uchwalone górne stawki 

opłat stanowią jednocześnie górną cenę, jaką mogą stosować przedsiębiorcy 

posiadający zezwolenie na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych i/lub 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

i transportu nieczystości ciekłych. 

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku 

o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zmieniającej także 

zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, w której to rozszerzono m.in. zakres pojęcia ,,nieczystości ciekłe”,  

a także z dostosowania stawek do obecnej sytuacji rynkowej. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne. 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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