UCHWAŁA Nr 317
RADY MIASTA KONINA
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia
2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 2016 r. poz. 446) w związku
z art. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
1) Nadaje się nowe brzmienie § 2 ust. 1:
„1. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
a) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej:
− zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie;
− odpady ulegające biodegradacji – dwa razy w miesiącu (w miesiącach I, II, III,
XII) oraz cztery razy w miesiącu (w miesiącach IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI);
− papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
– raz na miesiąc;
− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zuŜyte opony – dwa razy w roku i wg potrzeb;
− popioły i ŜuŜle z palenisk domowych – raz na dwa tygodnie (w miesiącach I, II,
III, IV, X, XI, XII) oraz raz na dwa miesiące (w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX);
b) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej:
− zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu lub
z częstotliwością zapewniającą ciągłą moŜliwość korzystania z pojemników
(niedopuszczenie do przepełnienia pojemnika) oraz według potrzeby po
zgłoszeniu przepełnienia;
− papier i tektura – dwa razy w miesiącu lub z częstotliwością zapewniającą ciągłą
moŜliwość korzystania z pojemników (niedopuszczenie do przepełnienia
pojemnika) oraz według potrzeby po zgłoszeniu przepełnienia;
− szkło – jeden raz na miesiąc lub z częstotliwością zapewniającą ciągłą moŜliwość
korzystania z pojemników (niedopuszczenie do przepełnienia pojemnika) oraz
według potrzeby po zgłoszeniu przepełnienia;
− tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe – trzy razy w miesiącu lub
z częstotliwością zapewniającą ciągłą moŜliwość korzystania z pojemników
(niedopuszczenie do przepełnienia pojemnika) oraz według potrzeby po
zgłoszeniu przepełnienia;
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− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zuŜyte opony – dwa razy w roku i wg potrzeb;
− popioły i ŜuŜle z palenisk domowych – raz na dwa tygodnie (w miesiącach I, II,
III, IV, X, XI, XII) oraz raz na dwa miesiące (w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX);
c) nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady
komunalne:
− zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – jeden raz na tydzień lub
z uwzględnieniem potrzeb,
− odpady ulegające biodegradacji – raz w miesiącu,
− papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
– raz w miesiącu,
− popioły i ŜuŜle z palenisk domowych – raz na miesiąc (w miesiącach I, II, III, IV,
X, XI, XII) oraz raz na dwa miesiące (w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX).”
nadaje się nowe brzmienie § 3:
„Z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie kaŜda zebrana
przez właściciela nieruchomości ilość odpadów z podziałem na następujące frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
− papier i tektura;
− tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
− szkło;
− odpady ulegające biodegradacji;
− zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zuŜyte opony,
− popioły i ŜuŜle z palenisk domowych
zgodnie z częstotliwością przedstawioną w § 2.”
w § 4 dodaje się ust 3. o następującej treści:
„3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po złoŜeniu
informacji w Urzędzie Miejskim w Koninie, właściciel nieruchomości zamieszkałej
w zabudowie jednorodzinnej, na której powstają popioły i ŜuŜle z palenisk
domowych, otrzyma pojemnik przeznaczony tylko do selektywnego gromadzenia ww.
odpadów.”
nadaje się nowe brzmienie § 5 ust. 1:
„1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy,
otrzyma zestaw pojemników do selektywnej zbiórki, w skład którego wchodzą
pojemniki na:
1) na papier i tekturę,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.”
w § 5 dodaje się ust 3. o następującej treści:
„3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po złoŜeniu
informacji w Urzędzie Miejskim w Koninie, właściciel nieruchomości zamieszkałej
w zabudowie wielorodzinnej, na której powstają popioły i ŜuŜle z palenisk
domowych, otrzyma pojemnik tylko do selektywnego gromadzenia ww. odpadów.”
nadaje się nowe brzmienie § 6 ust. 1 pkt. 2):
„1. W ramach jednorazowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, od właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają
odpady komunalne, odebrane będą:
2) kaŜde ilości odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny – zgodnie
z częstotliwością przedstawioną w § 2 oraz z podziałem na następujące frakcje:
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− papier i tektura;
− tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
− szkło;
− odpady ulegające biodegradacji;
− popioły i ŜuŜle z palenisk domowych
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych.”
7) dodaje się pkt. 7 do § 7 w brzmieniu:
„7. Wszelkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina
lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
właściciele nieruchomości mogą zgłaszać e-mailowo, osobiście, pisemnie lub
telefonicznie w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie,
ul. Wojska Polskiego 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu,
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni, od dnia zaistnienia zdarzenia.
Zgłoszenie powinno zawierać m. in. imię i nazwisko zgłaszającego/nazwę podmiotu,
telefon kontaktowy, adres nieruchomości, której dotyczy nieprawidłowość oraz rodzaj
nieprawidłowości.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 317
Rady Miasta Konina
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250) rada gminy zobowiązana jest określić
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Ponadto w myśl art. 6r ust. 3d ww ustawy (wprowadzony ustawą z dnia 28 listopada
2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) uchwała, o której mowa w ust. 3, określa takŜe tryb
i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W związku z powyŜszym, w celu pełnej realizacji upowaŜnienia ustawowego zachodzi
potrzeba ponownej zmiany Uchwały nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013
roku i dostosowania jej zapisów do obecnie obowiązującego prawa.

Zastępca Prezydenta
Miasta Konina
/-/ Sebastian Łukaszewski

