
UCHWAŁA NR XXXV/524/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź.zm.) i § 13 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Kalisza nr XLVIII/630/2018 z dnia 
25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Kalisza przyjmuje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Rada Miasta Kalisza zobowiązuje Prezydenta Kalisza do przesłania niniejszej uchwały Ministrowi Klimatu 
i Środowiska. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Stanowisko Rady Miasta Kalisza
w sprawie proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jej kolejne nowelizacje
narzucają samorządom nowe obowiązki przy jednoczesnym wzroście kosztów systemu gospodarki
odpadami. Nowe wymagania dla podmiotów gospodarujących odpadami spowodowały, że wiele z
nich nie sprostało nowym wymaganiom, prowadząc do lokalnych monopoli nie sprzyjających
zasadzie konkurencyjności.

W pełni zgadzamy się, że najnowsza nowelizacja ustawy jest odpowiedzią na apele
składane przez środowiska samorządowe, jednakże pragniemy zwrócić uwagę na art. 6k ustęp 2
punkt 1, zgodnie z którym: rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę. Wiele
samorządów, w tym samorząd kaliski, boryka się z ogromnymi trudnościami w zweryfikowaniu
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, w szczególności nieruchomości
wielolokalowe. Deklaratywny sposób określania liczby mieszkańców powoduje w systemie
niedobór osób w szacowanej wysokości 10-20%.

Dlatego zwracamy się do Pana Ministra Klimatu i Środowiska o rozważenie powiązania
składanych deklaracji z miejscem składania zeznania podatkowego oraz innego mechanizmu
(uwzględniającego numer PESEL, deklaracje 500+, itp.), który przyczyni się do zweryfikowania
miejscowości w której mieszkaniec ponosi opłaty za gospodarowanie odpadami, co pozwoliłoby na
uszczelnienie systemu gospodarki odpadami, obligując wszystkich mieszkańców do ponoszenia
opłat za wytwarzane przez nich odpady komunalne. W obecnym stanie prawnym samorządy nie
dysponują mechanizmami potwierdzającymi prawidłowość złożonych deklaracji.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

/.../
Tadeusz Skarżyński

Załącznik do uchwały Nr XXXV/524/2021

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 stycznia 2021 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Miasto Kalisz
zobowiązane zostało do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz. W związku z działaniami podejmowanymi przez Ministra Klimatu i Środowiska mającymi
na celu zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miasta Kalisza zajęła stanowisko
w tym zakresie.

Kamila Majewska
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