
UCHWAŁA  Nr XVII/301/2019
  RADY MIASTA KALISZA 
   z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie
odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  na terenie  miasta  Kalisza
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Na podstawie art. 6r ust. 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.  W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbierane będą:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) selektywnie zebrany papier;
3) selektywnie zebrany metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
4) selektywnie zebrane szkło;
5) selektywnie zebrane bioodpady;
6) popiół i żużel z palenisk domowych.

§2.1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  z  terenu  nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy,  wyposaża  się
nieruchomość jednorodzinną w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych:

1) dla nieruchomości zamieszkałej do 3 osób:
a) pojemnik o pojemności 80l  na odpady niesegregowane (zmieszane);
b) worki o pojemności 120l przeznaczone na selektywnie zebrany papier - w kolorze niebieskim;
c) worki o pojemności 120l przeznaczone na selektywnie zebrany metal, tworzywa sztuczne i  

opakowania wielomateriałowe - w kolorze żółtym;
d) worki o pojemności 120l przeznaczone na selektywnie zebrane szkło - w kolorze zielonym;
e) pojemnik o pojemności 240l na selektywnie zebrane bioodpady - w kolorze brązowym;
f) pojemnik o pojemności 120l na popiół i żużel z palenisk domowych;

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 do 6 osób:
a) pojemnik o pojemności 120l  na odpady niesegregowane (zmieszane);
b) worki o pojemności  120l przeznaczone na selektywnie zebrany papier - w kolorze 

niebieskim;
c) worki o pojemności 120l przeznaczone na selektywnie zebrany metal, tworzywa sztuczne i  

opakowania wielomateriałowe - w kolorze żółtym;
d) worki o pojemności 120l przeznaczone na selektywnie zebrane szkło - w kolorze zielonym;
e) pojemnik o pojemności 240l  na selektywnie zebrane bioodpady - w kolorze brązowym;
f) pojemnik o pojemności 120l na popiół i żużel z palenisk domowych;

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób:
a) pojemnik o pojemności 240l na odpady niesegregowane (zmieszane);
b) worki o pojemności 120l przeznaczone na selektywnie zebrany papier - w kolorze niebieskim;
c) worki o pojemności 120l przeznaczone na selektywnie zebrany metal, tworzywa sztuczne i  

opakowania wielomateriałowe - w kolorze żółtym;
d) worki o pojemności 120l przeznaczone na selektywnie zebrane szkło - w kolorze zielonym;
e) pojemnik o pojemności 240l na selektywnie zebrane bioodpady - w kolorze brązowym;



f) pojemnik o pojemności 120l na popiół i żużel z palenisk domowych.

2.  W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  z  terenu  nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy,  wyposaża  się
nieruchomości wielolokalowe w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, przy czym
liczba  i  wielkość  pojemników  uzależniona  jest  od  liczby  osób  zamieszkujących,  przy
uwzględnieniu  średniego  wskaźnika  nagromadzenia  odpadów  w  wysokości  36l  na  mieszkańca
tygodniowo:

a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) na selektywnie zebrany papier - w kolorze niebieskim;
c) na selektywnie zebrany metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w kolorze

żółtym;
d) na selektywnie zebrane szkło - w kolorze zielonym;
e) na selektywnie zebrane bioodpady - w kolorze brązowym;
f) pojemniki o pojemności 120l  na popiół i żużel z palenisk domowych.

§3.1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z terenu nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. z nieruchomości, które w części
stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) selektywnie zebrany papier - pojemnik/worki w kolorze niebieskim;
3) selektywnie  zebrany  metal,  tworzywa  sztuczne  i  opakowania  wielomateriałowe  -

pojemnik/worki w kolorze żółtym;
4) selektywnie zebrane szkło - pojemnik/worki w kolorze zielonym;
5) selektywnie zbierane bioodpady – pojemnik w kolorze brązowym;
6) popiół i żużel z palenisk domowych.

2.  W zamian za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości o charakterze mieszanym opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposaża się tę nieruchomość w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych.

3.  Dopuszcza się możliwość wyposażenia nieruchomości  o charakterze mieszanym we wspólne
pojemniki, dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i dla części nieruchomości,
na  której  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  jeżeli  wynikać  to  będzie  ze  złożonej  przez  właściciela
deklaracji.

§4.1.  Ustala  się  następującą  częstotliwość  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Rodzaje odpadów Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna
Niesegregowane  (zmieszane)
odpady komunalne

Raz na 2 tygodnie Minimum 2 razy w tygodniu

Selektywnie zebrany papier Raz w miesiącu Minimum 1 raz na 2 tygodnie
Selektywnie zebrany metal, 
tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe

Raz w miesiącu Minimum 1 raz na 2 tygodnie

Selektywnie zebrane szkło Raz w miesiącu Minimum 1 raz na 2 tygodnie
Selektywnie zebrane bioodpady Co 2 tygodnie,

a w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada co tydzień

Minimum 1 raz w tygodniu

Popiół i żużel z palenisk Raz na 2 tygodnie w okresie odMinimum  1  raz  w  tygodniu  w



domowych 1 listopada do 30 kwietnia okresie  od  1  listopada  do  30
kwietnia

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości o
charakterze mieszanym, tj.:

Rodzaje odpadów Częstotliwość
Niesegregowane  (zmieszane)
odpady komunalne

Minimum 1 raz na dwa tygodnie

Selektywnie zebrany papier Minimum 1 raz w miesiącu
Selektywnie zebrany metal, 
tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe

Minimum 1 raz w miesiącu

Selektywnie zebrane szkło Minimum 1 raz w miesiącu
Selektywnie zebrane bioodpady Minimum 1 raz na dwa tygodnie
Popiół  i  żużel  z  palenisk
domowych

Minimum 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 30
kwietnia

§5.  Odpady  komunalne  posegregowane  niezgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Regulaminie
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  miasta  Kalisza,  traktowane  będą  jako  odpady
niesegregowane (zmieszane).

§6.  Odpady  komunalne  odbierane  w  ramach  uiszczanej  opłaty,  odbierane  będą  zgodnie  z
harmonogramem opracowanym przez podmiot odbierający odpady komunalne i Miasto Kalisz.

§7.  W  dniu  odbioru  odpadów  komunalnych,  należy  wystawić  pojemniki  i  worki  na  odpady
komunalne  przed wejściem na teren nieruchomości.

§8.1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do przychodni i aptek,
uczestniczących w ich zbiórce. Adresy przychodni i aptek będą na bieżąco podawane do publicznej
wiadomości mieszkańcom.

2.  Pojemniki  z  przychodni  i  aptek  uczestniczących  w  zbiórce  przeterminowanych  leków  z
gospodarstw domowych odbierane będą co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez podmiot odbierający te odpady i Miasto Kalisz. W przypadku przepełnienia
pojemnika przed terminem odbioru, przychodnia lub apteka może zgłosić w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza potrzebę opróżnienia pojemnika poza
terminem. Pojemnik zostanie opróżniony w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

§9.1. W  zamian  za  uiszczoną  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  właściciele
nieruchomości,  na których  zamieszkują  mieszkańcy,  mogą we własnym zakresie  dostarczyć  do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych następujące rodzaje odpadów:

1)   papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
3) szkło;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) bioodpady;
7) przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne;
8) odpady niebezpieczne;



9) zużyte  opony  z  samochodów  o  ładowności  do  3,5  Mg  pochodzące  z  gospodarstwa
domowego;

10) zużyte baterie i akumulatory;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) odzież, tekstylia;
13) odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w  gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

2. Chemikalia inne niż niebezpieczne, dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych muszą być zamknięte w szczelnych, niecieknących oznakowanych opakowaniach.

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą jedynie odpady
budowlane  i  rozbiórkowe  stanowiące  odpady  komunalne  inne  niż  niebezpieczne,  powstałe  w
wyniku prowadzenia we własnym zakresie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę  ani  zgłoszenia  zamiaru  prowadzenia  robót  budowlanych  do  właściwego  organu
administracji, pochodzące z gospodarstw domowych.

4.  W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady z
działalności gospodarczej, w tym odpady budowlane i rozbiórkowe, bioodpady, wielkogabarytowe i
inne wytworzone w związku ze świadczeniem usług remontowo-budowlanych, pielęgnacji terenów
zieleni,  sprzątania  przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,  do których obowiązują
odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

5. W  Punkcie  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  będą  przyjmowane  odpady
niekwalifikujące  się  do odpadów medycznych powstałe  w gospodarstwie  domowym w wyniku
przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu
substancji  we krwi,  w szczególności  igły i  strzykawki.  Odpadów tych należy pozbywać się  ze
szczególną  ostrożnością.  Strzykawki,  igły,  fiolki  po  lekach,  ampułkostrzykawki  i  inne,  należy
włożyć  do  szczelnego  pojemnika.  Materiał,  z  którego  wykonany  jest  taki  pojemnik  powinien
uniemożliwiać jego przekłucie oraz wydostanie się zawartości.

6. Dostarczane  do  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  odpady  podlegają
ewidencji.

7.  Właściciele  nieruchomości  zamieszkałych  dostarczający  do  Punktu  Selektywnego  Zbierania
Odpadów Komunalnych odpady komunalne, zobowiązani są do:

1) wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą dostarczane odpady;
2) rozładowania odpadów i ich umieszczenia w przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu  
pojemnikach  lub  innych  miejscach  wskazanych  przez  pracowników  obsługi  Punktu  
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W przypadku bioodpadów, do pojemnika
należy umieszczać sam odpad, bez worków, w których został on dostarczony do Punktu  
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
3) natychmiastowego zagospodarowania odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa w  
przypadku odmowy ich przyjęcia z powodu uzasadnionego podejrzenia, iż nie pochodzą one z 
gospodarstwa domowego. Uzasadnione podejrzenie, że odpady nie pochodzą z gospodarstwa 
domowego zachodzi wtedy, jeśli wskazuje na to ilość i rodzaj odpadów.

§10.  Bioodpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, nie mieszczące się w pojemnikach
określonych w §2 ust. 1 pkt 1-3 lit. e, mogą być:

1) zagospodarowane w przydomowych kompostownikach;
2) dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.



§11. Informację  o lokalizacji  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  godziny
otwarcia  i  rodzaje  przyjmowanych  odpadów  komunalnych  podaje  do  publicznej  wiadomości
Prezydent Miasta Kalisza na stronie internetowej.

§12.1. Przypadki  niewłaściwego  świadczenia  usług  przez  przedsiębiorcę  odbierającego  odpady
komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  lub  prowadzącego  Punkt  Selektywnego  Zbierania
Odpadów  Komunalnych  należy  zgłaszać  do  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Kalisza:

1) pisemnie;
2) elektronicznie na adres mail: wgos@um.kalisz.pl;
3) telefonicznie pod numerem 62 - 50 49 766.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać dane niezbędne do weryfikacji zgłoszenia, tj.
imię  i  nazwisko  zgłaszającego,  adres  nieruchomości,  której  dotyczy zgłoszenie,  datę  oraz  opis
zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji wraz z dokumentacją fotograficzną.

§13.  Traci  moc uchwała  Nr XXIII/292/2016 Rady Miejskiej  Kalisza  z  dnia  19  maja  2016r.  w
sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z
dniem 1 stycznia 2020r.  

§14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§15.  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 

mailto:wgos@um.kalisz.pl


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/301/2019

RADY MIASTA KALISZA

 z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie określenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie
odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  na terenie  miasta  Kalisza
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na  podstawie  art.  6c  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w  gminach,  gminy  są  obowiązane  do  zorganizowania  odbierania  odpadów  komunalnych  od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ustawa zobowiązuje również do
odbioru odpadów komunalnych z tak zwanych nieruchomości mieszanych.
W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę, której wysokość określa odrębna
uchwała,  Miasto  Kalisz  odbierze  odpady  komunalne  zebrane  w  specjalnie  przystosowanych
pojemnikach.  Odebranie  odpadów  od  właścicieli  nieruchomości  w  ramach  opłaty  pozwoli  w
znaczny sposób ograniczyć ilość odpadów zagospodarowywanych (z przyczyn ekonomicznych) w
niedozwolony sposób, szkodliwy, tak dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego.
Określenie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych w
niniejszej  uchwale  stanowi  uszczegółowienie  „Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na
terenie miasta Kalisza”.
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi akt prawa miejscowego.
Projekt  niniejszej  uchwały,  zgodnie  z  art.  6r  ust.  3c został  przekazany do zaopiniowania  przez
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych i uzyskał opinię pozytywną.

W świetle powyższego, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

  Prezydent
     Miasta Kalisza

       /.../
Krystian Kinastowski


