
 
 

UCHWAŁA  Nr IX/125/2019 
  RADY MIASTA KALISZA  

   z dnia 14 maja 2019 r. 

 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kalisz, 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

 

Na podstawie art. 6r ust. 4 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. Określa się wysokość cen za dodatkowe usługi świadczone przez Miasto Kalisz: 
1) za odbiór 1 worka o pojemności 120l odpadów zielonych bezpośrednio sprzed nieruchomości 

w wysokości 9,50 zł; 
2) za przyjęcie każdego kilograma odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż 

niebezpieczne, powyżej 400 kilogramów odbieranych w ciągu roku kalendarzowego z 
gospodarstwa domowego w ramach opłaty w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, w wysokości 0,40 zł; 

3) za przyjęcie 1 sztuki opony powyżej 8 sztuk, odbieranych w ciągu roku kalendarzowego z 
gospodarstwa domowego w ramach opłaty w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, w wysokości 10 zł. 

 
§2. Odbiór worków, o których mowa w §1 pkt 1 nastąpi w terminie określonym w harmonogramie  
odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości. 
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 
§4. 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/125/2019 

RADY MIASTA KALISZA 
 

 z dnia 14 maja 2019 r. 
 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kalisz,  w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

 
W przygotowanym nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Kalisza 
wprowadzono limity na określone rodzaje odpadów, które Miasto będzie odbierać, czy to 
bezpośrednio z nieruchomości, czy też w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
 
Niniejsza uchwała, podjęta na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, pozwoli mieszkańcom na legalne pozbywanie się odpadów komunalnych wytwarzanych 
ponad określony standard. 
 
W świetle powyższego, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

                 Prezydent 
     Miasta Kalisza 

       /…/ 
Krystian Kinastowski 

 


