
UCHWAŁA NR XLV/625/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
( Dz.U. z 2021 r. poz. 888) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się w roku 2021 o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych 
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Z uwagi na zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888) oraz art. 6r ust. 2da ustawy, w sytuacji gdy środki pozyskane
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. są niewystarczające na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podjęcie uchwały o zwiększenie wydatków
na gospodarkę odpadami jest zasadne.

Ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.: odbiór
i transport odpadów, zagospodarowanie jak również rosnące ilości odpadów wytwarzanych przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, spowodowało znaczne zwiększenie wydatków w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie miasta Kalisza.

Ponadto przerwa techniczna w ZUOK Orli Staw trwająca od 11.10.2021 r. do 15.12.2021 r. wymusiła
zawarcie umów zastępczych na zagospodarowanie odpadów na czas jej trwania, jak też nowych umów na
transportowanie odpadów do innej oddalonej instalacji, tj. do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie, co wpływa
zdecydowanie na zwiększenie wydatków w tym obszarze.

Wyodrębnione środki finansowe pochodzące z dochodów własnych zostaną przeznaczone na pokrycie części
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Miasta Kalisza do końca bieżącego roku.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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