
UCHWAŁA NR XXV/307/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art.  6l  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie,
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

§ 2.  1.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasach Urzędu
Miejskiego w Kaliszu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

2.  Po  złożeniu  pierwszej  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości otrzymuje informację o numerze rachunku bankowego, na
który  jest  zobowiązany  uiszczać  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,
z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie otrzyma informacji, o której mowa w ust. 2
zobowiązany jest uiścić  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek Urzędu
Miejskiego  w  Kaliszu  przeznaczony  do  gromadzenia  dochodów  z  pobranych  opłat  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/404/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 784).

§  5. 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 XXV/307/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
 Z DNIA 21 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

W dniu 17 stycznia 2015 r.  w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej  Polskiej  pod poz.  87
opublikowana została ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Art. 11 przywołanej ustawy stanowi, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na
podstawie  art.  4,  art.  6l,  art.  6n,  art.  6r  ust.  3  i  4  ustawy o utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. do sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę  że uchwała Rady Miejskiej  Kalisza z dnia
21  grudnia  2012  r.  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje niezmiennie od 2013 r.,  wywołanie nowej
uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne.

       Prezydent 
   Miasta Kalisza

/.../
Grzegorz Sapiński


