
UCHWAŁA NR LIII/750/2022 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 26 maja 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 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. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z 2019 r, poz.10699), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust 1. pkt 1) lit. d, otrzymuje następujące brzmienie: 

„pojemniki o pojemności 120l przeznaczone na selektywnie zebrane szkło – w kolorze zielonym”; 

2) w § 2 ust 1. pkt 2) lit. d, otrzymuje następujące brzmienie: 

„pojemniki o pojemności 120l przeznaczone na selektywnie zebrane szkło – w kolorze zielonym”; 

3) w § 2 ust 1. pkt 3) lit. d, otrzymuje następujące brzmienie: 

„pojemniki o pojemności 120l przeznaczone na selektywnie zebrane szkło – w kolorze zielonym”;. 

§ 2. Załącznik do uchwały wprowadzony uchwałą zmieniającą nr XXXIV/499/2020 Rady Miasta Kalisza 
z dnia 29 grudnia 2020 r. określający Regulamin przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Kaliszu, otrzymuje w § 2 brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
 Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Załącznik do uchwały Nr …………..
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……………

Regulamin
przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliszu.

§ 1
1. Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  funkcjonowania  Punktów Selektywnego  Zbierania  Odpadów

Komunalnych na terenie miasta Kalisza, zwanych dalej PSZOK.
2. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do PSZOK przyjmowane są

odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw
domowych,  do  których  stosuje  się  przepisy  dotyczące  postępowania  z  odpadami  komunalnymi,
wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza.

4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio
oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla
zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

§ 2
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Kalisza jest czynny w okresie:

1) od 1 kwietnia do 31 października trzy dni w tygodniu: wtorek od 10.00 – 17.00, czwartek od 10.00 – 
17.00, sobota od 8.00 do 15.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2) od 1 listopada do 31 marca dwa razy w tygodniu: środa od 10.00 – 17.00, sobota od 8.00 do 15.00,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Osoby dostarczające odpady i przebywające na terenie  PSZOK zobowiązane są do:
1. zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu;
2. podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca

i kontenera złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
3. zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.;
4. samodzielnego rozładunku odpadów i ich umieszczenia w miejscach i kontenerach w sposób wskazany

przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi PSZOK;
5. poruszania się tylko po wyznaczonych częściach obiektu;
6. zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów;
7. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

§ 4
1. Odpady  mogą  być  dostarczane  na  teren  PSZOK  pojazdami  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej

nieprzekraczającej 3,5 Mg.
2.  W PSZOK będą selektywnie zbierane następujące rodzaje odpadów:

1) Komunalnych:
a) papier;
b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
c) szkło;
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
f) bioodpady;
g) przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne;
h) odpady niebezpieczne;
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i) niekwalifikowane 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;

j) zużyte baterie i akumulatory;
k) odzież i tekstylia;
l) zużyte opony z samochodów o ładowności do 3,5 Mg;

2) Budowlanych  i  rozbiórkowych  pochodzących  z  gospodarstw  domowych,  do  których  stosuje  się
przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi. 

3. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) materiały zawierające azbest;
3) szyby samochodowe;
4) szkło zbrojone i hartowane;
5) części samochodowe, np. zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp.;
6) odpady problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej

identyfikacji;
7) odpady w nieszczelnych opakowaniach (cieknących);
8) opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym;
9) folie i agrowłóknina rolnicza i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej;
10) wata szklana i wełna mineralna;
11) opony  z  ciągników  i  maszyn  rolniczych,  samochodów  ciężarowych,  naczep,  przyczep,  maszyn

budowlanych itp., opony z felgami, opony zanieczyszczone (pomalowane farbami), opony nie mające
ciągłości kształtu;

12) odpady medyczne i weterynaryjne;
4. Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez

pracownika PSZOK. Bioodpady, w tym odpady zielone, należy wrzucać bez opakowań (worków).
5. Chemikalia, odpady płynne dostarczone do PSZOK muszą być zamknięte w szczelnych, niecieknących

oznakowanych i oryginalnych opakowaniach.
6. W  PSZOK  nie  będą  przyjmowane  odpady  z  działalności  gospodarczej,  w  tym  odpady  budowlane

i  rozbiórkowe,  bioodpady,  wielkogabarytowe  i  inne  wytworzone  w  związku  z  świadczeniem  usług
remontowo  –  budowlanych,  pielęgnacji  terenów  zieleni,  sprzątania  przez  podmioty  prowadzące
działalność  gospodarczą,  do  których  obowiązują  odrębne  przepisy  w  zakresie  gospodarowania
odpadami.

§ 5
1. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK.
2. Odpady dostarczone do PSZOK przyjmowane są:

1) od  mieszkańców  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  miasta  Kalisza  po  okazaniu  poniżej
wymienionych dokumentów:
a) dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
b) dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania  na terenie  miasta Kalisza  lub potwierdzenia

uiszczenia opłaty za odbiór  i  zagospodarowanie odpadów z nieruchomości  lub potwierdzenia
złożenia deklaracji;

2) od osoby trzeciej  –  po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej  tożsamość oraz przedstawieniu
oryginału upoważnienia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Właściciele nieruchomości dostarczający do PSZOK odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe oraz
gruz  będą  zobowiązani  składać  pisemne oświadczenie  o  miejscu (adresie  nieruchomości)  i  sposobie
wytworzenia odpadów (np. remont lokalu, wyburzenia, ocieplenie itp.) – wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Firmy świadczące  usługi  transportu  odpadów do  PSZOK na  podstawie  upoważnienia  wystawionego
przez  mieszkańca  Kalisza,  Wspólnotę  Mieszkaniową  czy  Spółdzielnię  Mieszkaniową,  zgodnie
z przepisami wynikającymi z art. 50 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 50 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach, podlegają
obowiązkowi  wpisu  do  Rejestru  w  Bazie  danych  o  produktach  i  opakowaniach  oraz  o  gospodarce
odpadami BDO (podmioty te transportują odpady, które nie zostały wytworzone przez ten podmiot).
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5. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów, które nie są wykorzystywane do
prowadzenia działalności gospodarczej. Do PSZOK można dostarczyć bezpłatnie, maksymalnie 4 opony
z  jednej  nieruchomości  zabudowanej  budynkiem  jednorodzinnym,  a  w  przypadku   nieruchomości
zabudowanej  budynkiem  wielolokalowym  4  opony  z  jednego  lokalu  mieszkalnego  w  ciągu  roku
kalendarzowego.

6. Odpady  budowlane  i rozbiórkowe  przyjmowane  są  bezpłatnie w  ilości  do  300  kg  na  gospodarstwo
domowe w ciągu roku kalendarzowego,  wytwarzane w ramach prowadzonych we własnym zakresie
robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót
do właściwego organu administracji.

§ 6
1. Odpady  w  postaci  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  (RTV/AGD)  powinny  być

przekazywane  kompletne  (w  całości).  Niedopuszczalne  jest  przekazywanie  odpadów
zdekompletowanych, np. pozbawionych elementów metalowych.

2. Odpady wymagające  opakowania,  przyjmowane  są  w szczelnych (niecieknących)  i  nieuszkodzonych
opakowaniach  oraz  posiadających  oryginalną  informację  (etykietę)  umożliwiającą  identyfikację
odpadów w chwili przekazania.

§ 7
Prowadzący PSZOK ma prawo:
1. Odmowy  przyjęcia  odpadów,  niewymienionych  w  §4  ust.  2,  jak  również  odpadów

w pojemnikach o niezidentyfikowanej zawartości lub jeśli przyjęcie danego odpadu byłoby sprzeczne
z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

2. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów w PSZOK, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do
ich  natychmiastowego  zabrania  oraz  zagospodarowania  w  sposób  zgodny  z  wymogami  przepisów
ochrony środowiska.
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                                                                                                                      Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

                                                                                                                                  /.../
                                                                                                                      Tadeusz Skarżyński 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyjmowania odpadów do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliszu

UPOWAŻNIENIE 
Ja, niżej podpisany, jako wytwórca odpadów:

Imię: ………………………………... Nazwisko: ………………………………...

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania:   ulica:
……………………………………….

nr domu ………………. nr lokalu……………..

Miejscowość ………………………………………. kod pocztowy ……………….….

upoważniam

Imię: ………………………………... Nazwisko: ………………………………...

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………….

NIP* ………………………………...

Adres:   ulica:………………………………………. nr domu ………………. nr lokalu……………..

Miejscowość ………………………………………. kod pocztowy ……………….….

do oddania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów:

wytworzonych na nieruchomości w Kaliszu znajdującej się przy ul. ………………………………………….
nr domu ……. nr lokalu ……. , której jestem właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym,
zarządcą, najemcą / dzierżawcą, pełnomocnikiem władającego nieruchomością, inne……………………….. 
…………………….***

..…………………………………………………
Data i podpis

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu PSZOK oraz, że dostarczone odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.
Wyrażam zgodę  na  przeprowadzenie  kontroli  przez  pracowników Urzędu  Miasta  Kalisza  miejsca  wytwarzania  odpadów,  a  w przypadku
stwierdzenia,  iż  podana informacja jest  niezgodna z prawdą lub,  że nie uiszczono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  lub
przekroczono  limity  wagowe,  o  których  mowa  w  Regulaminie  przyjmowania  odpadów  do  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów
Komunalnych w Kaliszu. 

 Oświadczam, że zgodnie z art 6 ust. 1 lit a) oraz art 9 ust 2 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 216/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Urząd Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,  w celu weryfikacji ilości
odpadów i osób dostarczających odpady do PSZOK w celu ich zagospodarowania w zakresie: Imię i nazwisko, dane adresowe, NIP (dot. firm,
wspólnot  i  spółdzielni),  nr  rejestracyjny pojazdu,  adres  nieruchomości  z  której  pochodzą  odpady oraz  potwierdzam, że  zapoznałem się  z
klauzulą informacyjną wywieszoną przy okienku w PSZOK.
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                                                                                                                      Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza

                                                                                                                                  /.../
                                                                                                                      Tadeusz Skarżyński 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyjmowania odpadów do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliszu

Kalisz, dnia…………………..

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany (a) oświadczam, że dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych w Kaliszu odpady (rodzaj odpadu) ……………………………… w ilości …………………

zostały  wytworzone  na  nieruchomości  zamieszkałej  położonej  na  terenie  miasta  Kalisza  przy

ul.  ………………………………..  nr  posesji/lokalu  ……………  w  ramach  prowadzonych  we  własnym

zakresie robót budowlanych, polegających na………………………………………………………………...

Dostarczone odpady nie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ponadto oświadczam, że złożyłem (am) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w Urzędzie Miasta Kalisza.

…………………………………………..
Data i podpis

 
Przyjęcie  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych,  do  których  stosuje  się  przepisy  dotyczące  postępowania  z  odpadami
komunalnymi,   wytworzone  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałej  odbywać  się  będzie  w  ramach  uiszczonej  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ilości do 300 kg w roku kalendarzowym. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu PSZOK oraz, że dostarczone odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności
gospodarczej.  Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  kontroli  przez  pracowników  Urzędu  Miasta  Kalisza  miejsca  wytwarzania
odpadów, a w przypadku stwierdzenia, iż podana informacja jest niezgodna z prawdą lub, że nie uiszczono opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,  lub przekroczono limity wagowe, o których mowa w Regulaminie przyjmowania odpadów do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliszu.  

Oświadczam, że zgodnie z art 6 ust. 1 lit a) oraz art 9 ust 2 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UW) 216/679 z
dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych), ja niżej
podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu przy ul.
Główny Rynek  20,  62-800 Kalisz,  w celu  weryfikacji  ilości  odpadów i  osób  dostarczających  odpady do  PSZOK w celu  ich
zagospodarowania w zakresie: Imię i nazwisko, dane adresowe, NIP (dot. firm, wspólnot i spółdzielni), nr rejestracyjny pojazdu,
adres nieruchomości z której pochodzą odpady oraz potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną wywieszoną przy
okienku w PSZOK.
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Rady Miasta Kalisza

                                                                                                                                  /.../
                                                                                                                      Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 888), gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale dotyczą zasad funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych zawartych w „Regulaminie przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliszu” stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i są 
uszczegółowieniem „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza”. 

Zmiana Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Kaliszu podyktowana jest dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta Kalisza możliwości pozbycia 
się odpadów. W celu obsłużenia większej liczby mieszkańców oraz zmniejszenia kolejki samochodów 
oczekujących na przyjęcie odpadów, Miasto Kalisz podjęło decyzję m. in. o zwiększeniu liczby dni, w które 
mieszkańcy miasta Kalisza mogliby pozostawić odpady w PSZOK w ramach wnoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz godzin funkcjonowania punktu. 

Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
przekazano do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, który  
uzyskał pozytywną opinie. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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