
 
UCHWAŁA  Nr IX/122/2019 
  RADY MIASTA KALISZA  

   z dnia 14 maja 2019 r. 
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 
 
Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 4 i art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
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. 
 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w taki 
sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 
2. 

 
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, 

o której mowa w ust. 1, w wysokości: 
1) 14 zł za 1 osobę miesięcznie, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 

oraz 
2) 21 zł za 1 osobę miesięcznie, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. 
 

§2. 
 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a 
na tych nieruchomościach powstają odpady komunalne w taki sposób, że opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby 
pojemników z odpadami powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty 
określonej w ust. 2 i 3. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy 
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 
1) za pojemnik 80l – 14,40 zł; 
2) za pojemnik 120l – 20,40 zł; 
3) za pojemnik 240l – 38,40, zł; 
4) za pojemnik 360l – 54 zł; 
5) za pojemnik 660l – 92,40 zł; 
6) za pojemnik 1100l – 143 zł; 
7) za pojemnik 2200l – 264 zł. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy 
odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 
1) za pojemnik 80l – 34 zł; 
2) za pojemnik 120l – 52 zł; 



3) za pojemnik 240l – 83 zł; 
4) za pojemnik 360l – 110 zł; 
5) za pojemnik 660l – 210 zł; 
6) za pojemnik 1100l – 352 zł; 
7) za pojemnik 2200l – 608 zł. 

 
§3. 

Na nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części zamieszkałych i w części 
wykorzystywanych na cele gospodarcze, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi sumę opłat stanowiących iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość i stawki określonej w §1 ust. 2 oraz iloczyn zadeklarowanej liczby 
pojemników i stawki opłaty określonych odpowiednio w §2 ust. 2 i 3. 

§4. 

Roczna opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w tym Rodzinne Ogrody Działkowe,  
wynosi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe: 

1) w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 128 zł, 
2) w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 256 zł. 

§5. 

Traci moc uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2016r. 
poz. 7378) z dniem 1 września 2019r. 

§6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019r. z wyjątkiem 
§4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. 

 
 

        Przewodniczący 
    Rady Miasta Kalisza 

    /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz  

 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR IX/122/2019 

RADY MIASTA KALISZA 
 

 z dnia 14 maja 2019 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy 
w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, a następnie ustala stawkę takiej opłaty. Wyboru metody należy dokonać spośród 
czterech wymienionych przez ustawodawcę w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy, to jest: liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody, powierzchni lokalu 
mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego. Następnie, zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy rada 
gminy w drodze uchwały ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a 
wysokość należnej opłaty stanowi iloczyn wybranej metody oraz ustalonej stawki. 

Od 2013 roku w Kaliszu funkcjonuje metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

W stosunku do nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi 
powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 
 
Natomiast w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie 
przez część roku uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.   
 
Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

 Prezydent 
          Miasta Kalisza 

      /…/ 
Krystian Kinastowski  


