Załącznik
do Uchwały nr 460
Rady Miasta Konina
z dnia 23 grudnia 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA KONINA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina, zwany dalej
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Konina, w szczególności dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie
przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
niebezpieczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, bioodpady, odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także
odpadów komunalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19),
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,

warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 2.
1. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi
w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010 ze zm..);
2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
3) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.).
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze
zm.);
b) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to
PSZOK zlokalizowany na terenie Miasta Konina;
c) wysepce ekologicznej – rozumie się jako zestaw pojemników do selektywnej
zbiórki, w skład którego wchodzą pojemniki m. in. na:
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− papier i tekturę – koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”,
− szkło – koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”,
− tworzywa sztuczne i metale – koloru żółtego oznaczone napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”,
− bioodpady– koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”;
d) WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami;
e) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu
art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 ze zm.);
f) drodze publicznej – rozumie się przez to drogę publiczną w rozumieniu
art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 470 ze zm.);
g) zarządcy dróg – rozumie się przez to zarządcę drogi w rozumieniu
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 ze zm.);
h) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu
art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2020 r. poz. 638 ze zm.);
i) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie
w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz. U. z 2017 r., poz. 2132).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
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a) utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego
nieruchomości oraz wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III
pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
pojemniki należy ustawiać w granicach nieruchomości, a miejsca na pojemniki
służące do czasowego gromadzenia odpadów winny spełniać wymagania
§ 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
b) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, o ile nieruchomość
nie została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
c) w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych, jeżeli zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja
o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie;
d) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (m. in.: chwastów, liści,
gałęzi) z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości oraz z części
nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie po ich pojawieniu
się, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych
oraz z użyciem środków zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960).
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości, zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości wykonując obowiązki określone w ustawie, w szczególności
poprzez:
1) zbieranie i przekazywanie zebranych selektywnie odpadów oraz odpadów
niesegregowanych (zmieszanych) przedsiębiorcy wyłonionemu przez miasto
Konin w drodze przetargu, działającemu na podstawie wpisu do rejestru
działalności regulowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
przekazywanie pozostałych frakcji do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
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2) worki, pojemniki na odpady komunalne nie powinny być przepełnione,
jednocześnie odpowiednio zabezpieczone przed przedostaniem się
zanieczyszczeń do środowiska.
2. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, zobowiązani są do:
1) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbiórki odpadów
komunalnych dostosowując pojemność do swych indywidualnych potrzeb
z zachowaniem obowiązujących norm i zapisów niniejszego Regulaminu;
2) postępowania z odpadami zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
3. Na terenie miasta Konina, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości
i porządku, zabrania się:
a) umieszczania w koszach ulicznych i pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,
b) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki,
odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,
c) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego
wyznaczonymi.
4. Na terenie miasta Konina ustanawia się selektywne zbieranie odpadów
komunalnych obejmujących następujące frakcje odpadów:
1) papier,
2) szkło,
3) metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe),
4) bioodpady.
5. Właściciele nieruchomości, poza frakcjami określonymi w pkt 4., zobowiązani są
do prowadzenia selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach
domowych, następujących rodzajów odpadów:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów,
2) zużytych baterii i akumulatorów,
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
5) zużytych opon od samochodów osobowych,
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
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7) popiołów i żużli z palenisk domowych,
8) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi
w szczególności igieł i strzykawek,
9) odpadów niebezpiecznych.
6. Odpady określone w ust. 4 i 5 odbierane są w sposób gwarantujący ich
niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te
należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV Regulaminu. Pozostałe
frakcje odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. 4 i 5 mogą być
zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.
7. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie
nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej odbywa się
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o odpadach.
§ 5.
1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania
i odbierania odpadów:
1) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej
umieszczane są na tzw. „wysepkach ekologicznych”;
2) podstawowe systemy gromadzenia odpadów selektywnie zebranych:
a) zabudowa wielorodzinna oraz otwarte tereny publiczne – system
pojemnikowy;
b) zabudowa jednorodzinna – system workowy, w miarę potrzeby uzupełniony
„wysepkami ekologicznymi” oraz zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych
opon.
2. Miasto Konin prowadzić będzie działania informacyjne i edukacyjne w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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§ 6.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyjątkiem samochodów
ciężarowych, może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem,
że powstające ścieki odprowadzana są do kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej
lub zbiornika bezodpływowego, umożliwiającego ich usunięcie zgodnie
z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do
kanalizacji deszczowej oraz do środowiska gruntowo-wodnego. Zabrania się
mycia pojazdów w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w
szczególności: w pasie drogowym, na zieleńcach i w parkach, na terenach leśnych
oraz w pobliżu zbiorników wodnych.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,
związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą odbywać się na terenie nieruchomości
tylko za zgodną właściciela nieruchomości i pod warunkiem, że czynności te
nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób
postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami
szczególnymi.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7.
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o minimalnej pojemności 90 l;
2) kontenery na odpady o minimalnej pojemności 5 m3;
3) worki z tworzywa sztucznego;
4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l.
2. Pojemniki i kontenery określone w ust. 1 pkt 1) i 2) powinny spełniać następujące
wymagania:
1) być wytrzymałe i odporne na skrajne temperatury zewnętrzne oraz szkodliwe
działanie związków chemicznych;
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2) być przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki.
3. Kontenery określone w ust. 1 pkt 2) powinny być wyposażone w koła oraz pokrywę.
§ 8.
1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki
o następujących kolorach i oznaczeniach:
1) niebieski z napisem „Papier” – na papier, tekturę i odpady opakowaniowe
z papieru;
2) zielony z napisem „Szkło” – na szkło bezbarwne i kolorowe;
3) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na odpady z metali i tworzyw
sztucznych, odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe;
4) brązowy z napisem „Bio” – na bioodpady;
5) niezastrzeżonych dla innych odpadów z napisem „Popiół” – na popioły i żużle
z palenisk domowych.
2. W miejscu wytworzenia odpadów dopuszcza się zbieranie wymienionych
w ust. 1 odpadów w workach w kolorach odpowiadających kolorom pojemników
dla danej frakcji.
3. Pojemniki i worki określone w ust. 1 i 2 powinny spełniać następujące wymagania:
1) wytrzymałość nie mniejsza niż dla tworzywa LDPE lub HDPE;
2) oznaczone odpowiednimi kolorami, o których mowa ust. 1;
3) trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie być mają do niego
zbierane.
§ 9.
1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić
w pojemnikach lub kontenerach, a ich ilość i pojemność, musi być dostosowana
do:
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników,
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez
jednego mieszkańca w ciągu jednego dnia na poziomie 0,001 m3 (1 l), jednak
pojemnik nie może być mniejszy jednak niż 0,11 m3 (110 l).
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2. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
jednorodzinnej odpady selektywnie zebrane należy gromadzić w pojemnikach lub
workach, a ich ilość i pojemność, musi być dostosowana do:
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników,
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez
jednego mieszkańca w ciągu jednego dnia na poziomie 0,005 m3 (0,5 l).
3. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
wielorodzinnej selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona na tzw. „wysepkach
ekologicznych”.
4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, dostosowując pojemność
pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normy
(na tydzień):
1) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,003 m3 (3 l) na każde
dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;
2) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,11 m3 (110 l) na każdych
10 pracowników;
3) dla lokali handlowych - 0,04 m3 (40 l) na każde 10 m2 powierzchni całkowitej,
jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 (110 l) na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m3 (50 l) na każdego
zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 (110 l) na każdy
punkt;
5) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m3 (20 l) na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,11
m3 (110 l);
7) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 0,11 m3 (110 l) na każdych
10 pracowników;
8) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 0,02 m3 (20 l) na jedno
łóżko;
9) dla ogródków działkowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe - 0,02 m3 (20 l) na każdą działkę w okresie od
1 marca do 31 października każdego roku;
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10) dla terenów, na których organizowane są imprezy masowe, podczas trwania
imprezy – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 l) na każde
20 osób uczestniczących w imprezie.
5. W przypadkach określonych w § 8 ust. 4 pkt 3) i 4), jeśli prowadzona jest
działalność spożywcza lub gastronomiczna, oraz w § 8 ust. 4 pkt 5) i 6) należy
dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dodatkową liczbę pojemników na
odpady komunalne.
§ 10.
Warunki rozmieszczenia i utrzymania koszy do zbierania odpadów komunalnych na
terenach użyteczności publicznej:
1) kosze rozmieszcza się przy głównych ciągach komunikacyjnych, w szczególności
przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych,
w parkach i miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych;
2) kosze powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów
pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych;
3) kosze powinny być myte i dezynfekowane w taki sposób, by nie doszło do skażenia
środkami myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 11.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący
zachowanie czystości i porządku.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa
się poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach lub workach,
a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę wykonującego działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki, na czas
ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd pojazdu
odbierającego odpady.
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§ 12.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów poprzez
ich wystawianie wg ustalonego harmonogramu, przy uwzględnieniu postanowień
niniejszego paragrafu.
2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
a) nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej:
− niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie;
− bioodpady – co dwa tygodnie w miesiącu (miesiące I, II, III, XII) oraz raz na
tydzień w miesiącach (miesiące IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI);
− papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania
wielomateriałowe) – raz w miesiącu;
− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony – dwa razy w roku lub według potrzeb;
− popioły i żużle 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:
− niesegregowane (zmieszane)) odpady komunalne – raz na tydzień lub
z częstotliwością zapewniającą ciągłą możliwość korzystania z pojemników
(niedopuszczenie do przepełnienia pojemnika);
− papier – dwa razy w miesiącu lub z częstotliwością zapewniającą ciągłą
możliwość korzystania z pojemników (niedopuszczenie do przepełnienia
pojemnika);
− szkło – jeden raz w miesiącu lub z częstotliwością zapewniającą ciągłą
możliwość korzystania z pojemników (niedopuszczenie do przepełnienia
pojemnika);
− bioodpady – co dwa tygodnie w miesiącu (miesiące I, II, III, XII) oraz raz na
tydzień w miesiącach (miesiące IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI);
− metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady wielomateriałowe) – trzy razy
w miesiącu lub z częstotliwością zapewniającą ciągłą możliwość korzystania
z pojemników (niedopuszczenie do przepełnienia pojemnika);
− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony – dwa razy w roku lub według potrzeb;
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− popioły i żużle 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).
§ 13.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do pozbywania się
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny,
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
§ 14.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z pojemników
usytuowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności
takich jak: chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, tereny zieleni miejskiej, place
zabaw – z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy – jednak nie rzadziej
niż raz w tygodniu.
§ 15.
Właściciele nieruchomości mogą dostarczać własnym transportem i oddawać
bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), poza
ustaloną w § 12 częstotliwością odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości, następujące odpady komunalne:
a) papier;
b) metal i tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
c) szkło;
d) bioodpady;
e) popiół i żużel z palenisk domowych;
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
g) odpady niebezpieczne gromadzone w gospodarstwie domowym (resztki farb,
lakierów, rozpuszczalników);
h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki;
i) zużyte opony od samochodów osobowych w ilości maksymalnie 8 sztuk w ciągu
roku;
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
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k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały
w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę
ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na
budowę;
l) przeterminowane leki i chemikalia;
m) zużyte baterie i akumulatory.
§ 16.
Poza oddaniem wymienionych w § 15 odpadów komunalnych do PSZOK właściciel
nieruchomości może, zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi regulacjami
prawnymi:
a) przeterminowane i niepotrzebne leki pochodzące z gospodarstw domowych
dostarczać i umieszczać w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się
w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie Miasta Konina;
b) zużyte baterie i akumulatory umieszczać w punktach do tego wyznaczonych,
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 521 ze zm.) tj. akumulatory w punktach sprzedaży tego rodzaju
produktów oraz na stacjach obsługi i naprawy pojazdów, zużyte baterie
dostarczać i umieszczać w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się na
terenach szkół, urzędów, instytucji czy placówek handlowych oraz sklepów
sprzedających baterie oraz do zakładów fotograficznych;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny umieszczać w punktach do tego
wyznaczonych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.); zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można
dostarczyć do sklepów i punktów handlowych (w tym sprzedawców hurtowych
i detalicznych), na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu tego samego
rodzaju; na stronie internetowej miasta Konina www.konin.pl dostępny jest
wykaz podmiotów, które poinformowały Prezydenta Miasta Konina o zbieraniu
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
d) opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin,
środkach przeciw insektom itp. zwracać do jednostki handlu detalicznego,
w której zostały zakupione, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 542 ze zm.);
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e) zużyte opony należy dostarczać do punktów serwisowych ogumienia,
specjalistycznych punktów gromadzenia odpadów, firm eksploatujących pojazdy,
stacji demontażu pojazdów oraz firm posiadających stosowne zezwolenia.
§ 17.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej, właściciele nieruchomości zamieszkałej mogą
korzystać z przydomowego kompostownika. W przypadku posiadania kompostownika
właściciele nieruchomości nie mają obowiązku posiadania worków do selektywnego
zbierania bioodpadów. Nieruchomość, na których deklarowana jest zbiórka
bioodpadów, a których właściciele korzystają z częściowego zwolnienia z tego tytułu
(zgodnie z art. 6k ust 4a ucpg) nie będą wyposażone w worki do selektywnej zbiórki
bioodpadów.
§ 18.
Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiorniku
bezodpływowym lub osady ściekowe w przydomowej oczyszczalni zobowiązani są do:
1) pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, niedopuszczający
do przepełnienia urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na
dwa miesiące;
2) zgłoszenia eksploatacji zbiornika bezodpływowego do Urzędu Miejskiego
w Koninie prowadzącego ewidencję zbiorników bezodpływowych.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 19.
1. Odpady komunalne zebrane na terenie miasta Konina należy przekazać do
instalacji zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
2. Wytwórca odpadów będzie podejmował wszelkie działania, w celu zapobiegania
wytwarzania odpadów poprzez ograniczanie zbędnej konsumpcji oraz
projektowanie i konsumpcję produktów, które generują mniej odpadów.
3. Zapobieganie wytwarzaniu odpadów obejmuje również działania, które można
podjąć po tym, jak produkt zakończy swój cykl życia: zamiast wyrzucania
produktu, końcowy użytkownik powinien rozważyć jego ponowne wykorzystanie,
naprawę lub odnowienie.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 20.
Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla
ludzi.
§ 21.
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) zapewnienie pełnego nadzoru nad zachowaniem zwierząt,
2) zabezpieczenie nieruchomości (w tym lokali) na których utrzymywane są
zwierzęta domowe, w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowanie wydostanie
się poza nieruchomość (lokal),
3) utrzymywanie zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia sanitarnego,
zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi oraz zanieczyszczania miejsc przeznaczonych
do wspólnego użytku.
§ 22.
Właściciele psów zobowiązani są do oznakowania psa identyfikatorem, nabytym
w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie lub elektronicznym
identyfikatorem wszczepionym pod skórę (czipem).
§ 23.
Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane
są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach
publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych,
itp., a zebrane zanieczyszczenia winny być wyrzucane do specjalnie oznakowanych
koszy lub koszy ulicznych na odpady zmieszane. Postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych korzystających z psów przewodników.
§ 24.
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Konina reguluje
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie miasta Konina, uchwalany corocznie do dnia 31 marca przez Radę
Miasta Konina.
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Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 25.
1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) w zabudowie wielorodzinnej;
2) w zabudowie jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach miejskich;
3) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego;
4) na terenach ogrodów działkowych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich
utrzymywanych na własne potrzeby, pod warunkiem:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi,
a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla
otoczenia;
2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli
zwierząt gospodarskich;
3) przeciwdziałania zanieczyszczaniu terenu nieruchomości, wód
powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstającymi podczas
chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich;
4) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
5) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń
gospodarskich i utrzymywane ich w pomieszczeniach zamkniętych lub na
terenie ogrodzonym i skutecznie zabezpieczonym przed ich samodzielnym
wydostaniem się poza teren nieruchomości.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 26.
1. Ustala się, że obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji są obszary
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary w miejscach najbardziej
narażonych bytowaniem gryzoni, w tym:
1) lokale gastronomiczne;
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2) obiekty handlowe branży spożywczej;
3) targowiska i giełdy rolno-spożywcze;
4) magazyny żywności;
5) gospodarstwa rolne i hodowlane;
6) zakłady przetwórstwa żywności;
7) szpitale;
8) hotele, internaty i bursy;
9) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
10) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy
wielolokalowej;
11) miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej;
12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub
przetwarzania odpadów;
13) schronisko dla zwierząt;
14) sieci kanalizacyjne.
2. Proces deratyzacji będzie przeprowadzany co najmniej raz w roku, w terminie od
1 marca do 30 kwietnia lub 1 października do 30 listopada oraz na bieżąco
w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/Wiesław Steinke
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