
ZARZĄDZENIE Nr 98/2019 

PREZYDENTA  MIASTA  KONINA 

z dnia 19.07.2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia zasad używania przedmiotów i opakowań jednorazowego 

użytku wykonywanych z tworzyw sztucznych w Urzędzie Miejskim w Koninie 

i w jednostkach organizacyjnych Miasta Konina. 

 

 
 Na podstawie art. 31 w związku z art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.            

o samorządzie gminny (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 33 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy            

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 511) zarządzam, 

co następuje: 

 

 

 

§ 1 

1. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami nadmiernego 

używania przedmiotów jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych oraz 

ograniczenia ilości odpadów wprowadza się poniższe zasady postępowania. 

2. Zasady używania przedmiotów i opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych 

obowiązują w Urzędzie Miejskim w Koninie, jednostkach organizacyjnych Miasta Konina 

oraz podczas wydarzeń organizowanych przez Miasto lub objętych patronatem Prezydenta 

Miasta Konina. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezydenta Miasta Konina, dopuszcza 

się możliwość zawarcia umowy na zasadach innych niż przewidziane w zarządzeniu,                  

w szczególności w odniesieniu do wydarzeń, które zostały objęte patronatem Prezydenta 

Miasta Konina, organizowanych przez organizacje pozarządowe lub przy współudziale 

Miasta Konina.  

 

§ 2 

Zaleca się: 

1) używanie przedmiotów wielorazowego użytku lub jednorazowych produktów 

ulegających biodegradacji m.in. talerzy, kubków, sztućców, pojemników na żywność, 

2) dokonywanie zakupu napojów w butelkach zwrotnych, szklanych lub wielokrotnego 

użytku, 



3) wyeliminowanie wykorzystywanych opakowań jednorazowych w postaci toreb, siatek              

i reklamówek wykonywanych z tworzyw sztucznych na rzecz opakowań wielorazowych 

lub biodegradowalnych, 

4) promowanie spożycia wody z sieci wodociągowej, 

5) wykorzystywanie w promocji miasta wyłącznie materiałów recyklingowych lub 

poddających się recyklingowi, 

6) korzystanie w miarę możliwości z dostawców usług, którzy stosują dla swoich 

produktów opakowania wielokrotnego użytku lub ulegające biodegradacji. 

 

§ 3 

1. W opisach przedmiotu zamówienia lub w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, 

dla zamówień dokonywanych przez jednostki, o których mowa w §1 ust. 2 należy stosować 

niniejsze zasady. 

2. W umowach z wykonawcami, których wykonanie może wiązać się z wykorzystaniem 

przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych należy stosować odpowiednie 

postanowienia, regulujące zasady wykorzystywania takich przedmiotów, zgodnie                    

z niniejszym zarządzeniem. 

3. Nieprzestrzeganie powyższych zasad przez wykonawców skutkować będzie stosownymi 

karami umownymi oraz możliwością rozwiązania umowy z winy wykonawcy. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta 

Konina. 

 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta Konina 

 

 

      Piotr Korytkowski 

 
 


