
UCHWAŁA NR  XXIII/292/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 19 maja 2016 r. 

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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446),  po  zasięgnięciu  opinii  państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala się, co następuje: 

§  1.  W  zamian  za  opłatę  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  zamieszkałej  zakres
świadczenia usługi obejmuje:

1) odbieranie i zagospodarowanie:
a) zmieszanych odpadów komunalnych;
b) szkła, papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zebranych w
selektywny sposób;
c) odpadów zielonych;
d)  innych odpadów komunalnych, w szczególności:  odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych  i  rozbiórkowych  innych  niż  niebezpieczne,  komunalnych  odpadów
niebezpiecznych,  przeterminowanych  leków  i  chemikaliów,  przeterminowanych  olejów  i
tłuszczów, opon, zużytych przenośnych baterii i przenośnych akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego;
e) popiołu i żużla z palenisk domowych;

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych
oraz  utrzymywanie  pojemników  w odpowiednim  stanie  sanitarnym,  porządkowym  i
technicznym.

§ 2. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunlanych:
1) zabudowa jednorodzinna:

a) odpady zmieszane - co najmniej raz na dwa tygodnie;
b) surowce wtórne - co najmniej raz w miesiącu; 
c) odpady zielone - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada co najmniej raz na 

dwa tygodnie;
d) popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia co najmniej raz 

na dwa tygodnie;
2) zabudowa wielorodzinna (wielolokalowa):

a) odpady zmieszane - co najmniej dwa razy w tygodniu; 
b) surowce wtórne - co najmniej raz na dwa tygodnie;
c) popiół - w okresie od 1 października do 30 kwietnia co najmniej raz 

na tydzień.

§  3.1.  Odbiór  odpadów  komunalnych  odbywa  się  zgodnie  z  harmonogramem  wywozu
poszczególnych rodzajów odpadów.



2. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się w dni robocze. W przypadku, gdy dzień odbioru
odpadów komunalnych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów
jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. 
3. Odbiór odpadów następuje z pojemników udostępnionych w dniu wywozu. W dniu odbierania
odpadów  komunalnych,  należy  zapewnić  dostęp  do  pojemników  i  worków  dla  podmiotu
odbierającego odpady komunalne lub  wystawić  pojemniki  i  worki  przed wejściem na teren
nieruchomości.
4.  Odbiór  odpadów  z  nieruchomości  zamieszkałych  nie  obejmuje  odpadów  leżących  poza
pojemnikami, z wyjątkiem odbioru odpadów wielkogabarytowych.
5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne
lub  prowadzącego  punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  właściciel
nieruchomości zgłasza do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Kaliszu.

§ 4.1. Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne powstałe w wyniku prowadzenia
robót  budowlanych  we  własnym  zakresie, nie  wymagających  pozwolenia  na  budowę  ani
zgłoszenia  zamiaru  prowadzenia  robót  do  właściwego  organu  administracji,  odbierane będą
zgodnie  z  harmonogramem,  na  indywidualne  zgłoszenie złożone  przez  właściciela
nieruchomości bezpośrednio do podmiotu odbierającego odpady komunalne w danym sektorze.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy przygotować do odbioru poprzez ich zdeponowanie
w workach przeznaczonych na tego typu odpady. W worki należy zaopatrzyć się we własnym
zakresie. Waga jednego worka z odpadami nie może przekraczać 30 kg. 
 
§ 5.1.  Przeterminowane leki z gospodarstw domowych należy przekazywać do przychodni lub
aptek  uczestniczących  w  ich  zbiórce  lub  do  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych.
2.  W  aptekach  i  przychodniach  przeterminowane  leki  gromadzić  należy  w  specjalnych,
oznaczonych  pojemnikach,  opróżnianych  nie  rzadziej  niż  raz  w  miesiącu.  W  przypadku
zapełnienia pojemnika przed terminem odbioru,  należy zgłosić  to  bezpośrednio  podmiotowi
odbierającemu odpady w danym sektorze.
3.  Adresy  aptek  i  przychodni  uczestniczących  w  zbiórce  przeterminowanych  leków
pochodzących z gospodarstw domowych podane są do publicznej wiadomości.

§ 6. Odpady zielone powstałe podczas zleconych podmiotom zewnętrznym prac, polegających
na koszeniu  trawy,  przycinaniu krzewów i  drzew itp. traktuje  się  jako odpady wytworzone
podczas świadczenia tej  usługi  i  nie są  one odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. 

§ 7.1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz zbierania
od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,  odpadów  komunalnych,  odbierając  w
szczególności: komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przeterminowane oleje
i tłuszcze, przenośne baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia
i opony.
2. Przyjmuje  się  zasadę,  że  punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  będzie
funkcjonował  na poszczególnych osiedlach w wybrane soboty, w godzinach od 9ºº do 14ºº.
3. Szczegółowy  harmonogram  funkcjonowania  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów

komunalnych będzie podawany do publicznej wiadomości mieszkańcom. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.



§ 9.  Traci moc uchwała  Nr XXIX/381/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012
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 (t.j. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 7087).

§ 10.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dz.  Urz.  Woj.
Wielkopolskiego. 

     Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

       /.../
     Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIII/292/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA

 z dnia 19 maja 2016 r. 

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. 11 ustawy 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)  „Dotychczasowe
akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy
zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.”.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

      Prezydent 
  Miasta Kalisza
           /.../
Grzegorz Sapiński


