












UCHWAŁA  Nr XVII/300/2019 
  RADY MIASTA KALISZA  
   z dnia 28 listopada 2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
 
Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010) oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§1.1.W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016r. poz. 913 z późn. 
zm.) §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§2.2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości, o której mowa w ust. 1, nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 46 zł za 
1 osobę miesięcznie.”. 

2. Po §2 dodaje się §2a i §2b w brzmieniu: 
„ 2a.1. Ustala się stawki opłaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów 

komunalnych dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z 
zastrzeżeniem ust. 2, w wysokości: 
1) za pojemnik 80l – 20 zł; 
2) za pojemnik 120l – 30 zł; 
3) za pojemnik 240l – 50 zł; 
4) za pojemnik 360l – 80 zł; 
5) za pojemnik 660l – 130 zł; 
6) za pojemnik 1100l – 250 zł; 
7) za pojemnik 2200l – 500 zł. 

2. Ustala się stawki opłaty podwyższonej za pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów 
komunalnych, dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny, w wysokości: 
1) za pojemnik 80l – 40 zł; 
2) za pojemnik 120l – 60 zł; 
3) za pojemnik 240l – 100 zł; 
4) za pojemnik 360l – 160 zł; 
5) za pojemnik 660l – 260 zł; 
6) za pojemnik 1100l – 500 zł; 
7) za pojemnik 2200l – 1000 zł. 

§2b. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości 
zamieszkałych, a w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowić będzie sumę opłat określonych w §2 i §2a.”. 
 

§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 stycznia 2020r. 

 
 

     Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

 /…/ 
 Tadeusz Skarżyński    
 

 

 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XVII/300/2019  

RADY MIASTA KALISZA  

 z dnia 28 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

We wrześniu br. znowelizowana została ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. Powyższe wymaga dostosowania uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty do 
aktualnie obowiązujących przepisów. 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy 
w drodze uchwały ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a 
wysokość należnej opłaty stanowi iloczyn wybranej metody oraz ustalonej stawki. Jak 
wynika z przepisów cytowanej ustawy podwyższona stawka za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, musi wynosić minimum dwukrotność wysokości stawki 
ustalonej dla odpadów zbieranych selektywnie, ale nie więcej niż jej czterokrotność. Stąd też 
konieczne jest dostosowanie obowiązującej uchwały Rady Miasta Kalisza określającej stawkę 
wyżej wymienionej opłaty do wymaganej dwukrotności stawki opłaty w przypadku gdy 
odpady zbierane są selektywnie.  

Uregulowania również wymaga kwestia tak zwanych nieruchomości mieszanych, a więc 
takich na których zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest na tych 
nieruchomościach działalność gospodarcza. Zgodnie z wolą ustawodawcy nieruchomości 
takie w całości zostały włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta.  
W efekcie, w stosunku do nieruchomości mieszanych, miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat ustalonych dla części zamieszkałej 
i niezamieszkałej. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

                  Prezydent 

                   Miasta Kalisza 

                             /.../ 

Krystian Kinastowski 


