
Uchwała Nr XXX/402/2012
  Rady Miejskiej Kalisza 

   z dnia 21 grudnia 2012 roku

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

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 3, art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.

W odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według której opłata ta 
obliczana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki 
opłaty określonej odpowiednio w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w wysokości 19,20 zł miesięcznie.

2. Ustala  się  obniżoną  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli 
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 13,50 zł 
miesięcznie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 4.

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



Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) gminy są zobowiązane do zorganizowania 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Zgodnie z art. 6k ust. 1 rada gminy w drodze uchwały musi dokonać wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie musi ustalić 
stawkę takiej opłaty. Wyboru metody należy dokonać spośród czterech wymienionych przez 
ustawodawcę  w  art.  6j  ust.  1  i  2,  to  jest:  liczby  mieszkańców  zamieszkujących  daną 
nieruchomość, ilości zużytej wody z danej nieruchomości, powierzchni lokalu mieszkalnego 
lub gospodarstwa domowego. Następnie rada gminy ustali stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi,  a  wysokość  należnej  opłaty  stanowić  będzie  iloczyn  wybranej 
metody oraz ustalonej stawki. 

W celu rzetelnego przygotowania się do zadania polegającego na zorganizowaniu systemu 
gospodarowania  odpadami  komunalnymi  w  kształcie  określonym  ustawą  o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach Miasto Kalisz zleciło firmie konsultingowej Savona Project 
sp.  z  o.  o.  opracowanie „Analizy  ekonomicznej  wyboru metody  ustalenia  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i ustalenie stawki 
takiej opłaty ze wskazaniem skutków dla budżetu miasta Kalisza”. 
Grupa ekspertów z bogatym doświadczeniem w zakresie gospodarki komunalnej oszacowała 
łączny koszt funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie Miasta Kalisza w wysokości 20.338.680,00 zł, co w przeliczeniu na mieszkańca w 
skali miesiąca w 2013 r. wynosi 16,68 zł. 

Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami składa się z:

– kosztów zbierania (0,26%)

– kosztów odbierania i transportu (56,15%)

– kosztów odzysku i unieszkodliwiania (37,79%)

– kosztów  tworzenia  i  utrzymywania  punktów  selektywnego  zbierania  odpadów 
(mobilny punkt) (0,44%)

– kosztów obsługi administracyjnej systemu (5,36%)

20.338.680 zł : 101.598 mieszkańców  =  200,19 zł / mieszkańca / rok

200,19 zł  :  12 miesięcy  =  16,68 zł / osobę / miesiąc

Mając  na  uwadze  promowanie  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  wśród 
mieszkańców miasta, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, zastosowano stawkę obniżoną aż o 30%, która wynosiła będzie 11,70 zł.



Na oficjalnej stronie internetowej  Urzędu Miejskiego przeprowadzono badanie sondażowe 
wśród mieszkańców Kalisza, dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Pomimo niewielkiego zainteresowania ze strony mieszkańców, a co 
za tym idzie  małej  ilości  oddanych głosów wyniki  wskazują,  że dominuje akceptacja  dla 
metody  związanej  z  ilością  mieszkańców  zamieszkujących  daną  nieruchomość.  Jest  to 
związane  z  łatwą  interpretacja  systemu  naliczania  opłat.  Potwierdziły  to  również 
przeprowadzone konsultacje  od 12 do 19 grudnia z  zarządcami  nieruchomości,  Radami  i 
Zarządami  Osiedli,  z  Radami  Nadzorczymi  i  Zarządami  spółdzielni  mieszkaniowych,  z 
Dyrektorem MZBM-u i Zarządem KTBS-u.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot 
odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do 
przekazywania  odebranych  od  właścicieli  nieruchomości  zmieszanych  odpadów 
komunalnych,  odpadów zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów komunalnych 
przeznaczonych  do  składowania  do  regionalnej  instalacji  do  przetwarzania  odpadów 
komunalnych. W uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 
sierpnia  2012  r.  w  sprawie  wykonania  Planu  gospodarki  odpadami  dla  województwa 
wielkopolskiego na lata  2012-2017, Miasto Kalisz zostało zakwalifikowane do X regionu 
gospodarki  odpadami  komunalnymi,  dla  którego  regionalną  instalacją  do  przetwarzania 
odpadów  komunalnych  (RIPOK)  jest  Zakład  Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych 
„Orli  Staw”.  Stawka opłaty na mieszkańca Kalisza w wysokości  16,68 zł/miesiąc została 
obliczona z uwzględnieniem cen obowiązujących w ZUOK „Orli  Staw” w roku 2012 i  z 
założeniem 100% ściągalności opłat. Zgodnie z zapisami „Wytycznych dla gmin dotyczących 
wdrażania  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi”  opublikowanymi  przez 
Ministerstwo Środowiska w dniu 3 marca 2012 r. w celu uniknięcia niedoszacowania systemu 
w początkowym okresie jego funkcjonowania zasadnym wydaje się przyjęcie stawki opłaty 
za  gospodarowanie  odpadami  wyżej  w  stosunku  do  wyliczonej  o  10-15%.  Podniesienie 
stawki opłaty jest także spowodowane planowanym przez ZUOK „Orli Staw” podniesieniem 
cen.  Stąd  też  proponuje  się  przyjęcie  stawki  podstawowej  od  jednego  mieszkańca  w 
wysokości 19,20 zł/miesiąc i stawki obniżonej w wysokości 13,50 zł/miesiąc.

Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


