
 

UCHWAŁA Nr XIII/206/2019  

RADY MIASTA KALISZA 
z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

 
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. 6n ust. 1 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. Uchyla się uchwałę Nr XII/191/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r.                       
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6602).  

§ 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. 

 

            Przewodniczący 
       Rady Miasta Kalisza 

        /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XIII/206/2019  

RADY MIASTA KALISZA  

 

z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
 
  
 
 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 podjęto uchwałę w sprawie określenia 
wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
 
 Ostatnio wprowadzone zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz uchylenie uchwał Rady Miasta Kalisza rozszerzających system gospodarowania odpadami 
komunalnymi spowodowało konieczność uchylenia przedmiotowej uchwały. 

 
 

 
                Prezydent  
            Miasta Kalisza 
                     /.../ 

Krystian Kinastowski 


