
UCHWAŁA NR 859 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 

23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Konina. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 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. 11 ustawy z 

dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1549) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie - 

Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Załączniku do Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia 23 grudnia 2020 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Konina (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 227) zmienia się treść § 18, któremu nadaje 

się następujące brzmienie: 

„§ 18 

1. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenów wyposażonych w zbiorniki 

bezodpływowe lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych 

nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika lub osadnika, przy zapewnieniu 

ciągłości użytkowania zbiornika lub osadnika oraz uniemożliwieniu wydostania się 

nieczystości ciekłych poza zbiornik lub osadnik, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust.3. 

2. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy 

pozbywać się z częstotliwością niepowodującą przepełnienia zbiornika, jednak nie 

rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od 

instrukcji eksploatacji oczyszczalni i objętości osadnika oraz uniemożliwić 

wydostanie się osadów poza osadnik, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub 

osadnikach w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się 

w sposób określony w art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 



 

 

5. Eksploatację zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków 

należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Koninie, prowadzącego ewidencję 

zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

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 859 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 grudnia 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 460 Rady Miasta Konina z dnia  

23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Konina. 

W dniu 23 grudnia 2020 roku Rada Miasta Konina podjęła Uchwałę Nr 460 w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina. 

Regulamin jest aktem prawa miejscowego regulującym kwestie związane z czystością 

i porządkiem w gminie i wymaga dostosowania do specyfiki gminy, jej otoczenia oraz 

do zmieniających się regulacji prawnych. 

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. 

Ustawodawca zobowiązał Rady gmin, aby w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 

niektórych innych ustaw, dostosowały regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy, do zmian wynikających z ustawy. 

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

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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