
 
UCHWAŁA  Nr IX/121/2019 
  RADY MIASTA KALISZA  

   z dnia 14 maja 2019 r. 

 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
 
Na podstawie  art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506) uchwala się, co następuje: 
 
§1. Postanawia się odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z wyłączeniem nieruchomości, na których 
funkcjonują: 
1) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, tj. obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 

przekraczającej 400 m²; 
2) cmentarze komunalne i parafialne; 
3) targowiska i giełdy; 
4) szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej; 
5) hotele; 
6) placówki oświatowe i żłobki; 

7) obiekty użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
 sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, 
 opieki zdrowotnej, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym i drogowym; 
8) obiekty gastronomiczne. 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019r. 
 
 

           Przewodniczący 
       Rady Miasta Kalisza 
                   /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR IX/121/2019 

RADY MIASTA KALISZA 
 

 z dnia 14 maja 2019 r. 
 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 
 
Niniejsza uchwała, może być podjęta przez radę gminy na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po niemal 6 latach funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami w Kaliszu, polegającego na zorganizowaniu przez Miasto odbioru 
odpadów komunalnych tylko z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zauważyć można, 
że taki system nie jest wystarczająco „szczelny” i nadal istnieje negatywne zjawisko podrzucania 
odpadów, pochodzących głównie z działalności gospodarczej. Objęcie systemem organizowanym 
przez Miasto, także nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzony jest określony rodzaj 
działalności pozwoli uwzględnić w systemie fakt produkcji odpadów również na  terenach, gdzie 
prowadzona jest działalność gospodarcza, a co za tym idzie zmniejszy skalę umieszczania odpadów 
powstających podczas prowadzenia działalności gospodarczej w pojemnikach przeznaczonych dla 
mieszkańców. 
 
W świetle powyższego, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

                         Prezydent 
      Miasta Kalisza 

        /…/ 
Krystian Kinastowski 


