
 

UCHWAŁA Nr XII/190/2019  

RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 27 czerwca 2019 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 2019 r., poz. 506), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Kalisza, 
zobowiązani są do uiszczania miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
płatnej z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, w przypadku 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości o charakterze mieszanym (tj. w 
części zamieszkałych i w części wykorzystywanych na cele gospodarcze) oraz 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. Określa się, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta Kalisza, na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe, w tym Rodzinne Ogrody Działkowe zobowiązani są do uiszczania rocznej opłaty 
ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatnej z góry, jednorazowo w terminie do 
30 czerwca każdego roku za dany rok. 
 
§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasach Urzędu Miasta 
Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza. 

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 
Miasta Kalisza 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 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r., poz. 4018) z dniem            
1 września 2019 r. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r. 

 

                        Przewodniczący 
        Rady Miasta Kalisza 

         /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XII/190/2019  

RADY MIASTA KALISZA  

 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
 
  
W związku z rozszerzeniem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
Miasta Kalisza o nieruchomości niezamieszkałe, mieszane oraz takie, na których znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w tym 
Rodzinne Ogrody Działkowe, niezbędne jest dostosowanie zapisów niniejszej uchwały do 
wprowadzanych zmian. 
 
Dotychczasowa uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczyła tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
dla których organizowany był system świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych przez 
Miasto. 
Art. 6l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że rada gminy określi, 
biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 
termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 
wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Przepisy tej samej ustawy wskazują natomiast, 
że obowiązek ponoszenia opłaty w przypadku nieruchomości zamieszkałych powstaje za każdy 
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, a dla nieruchomości 
niezamieszkałych za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady 
komunalne. Opłata z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ma charakter ryczałtowej 
opłaty rocznej. Tym samym niezbędne jest dostosowanie wprowadzanych zmian do 
obowiązujących przepisów w tym zakresie. 
 
W świetle powyższego, wywołanie nowej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne. 
 
 

                  Prezydent 
             Miasta Kalisza 

          /…/ 
Krystian Kinastowski  

 


