
 

 Uchwała Nr XXX/404/2012 

Rady Miejskiej Kalisza 

         z dnia 21 grudnia 2012 roku 

 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. Określa się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się  

miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.  

§ 2. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasach 

Urzędu Miejskiego w Kaliszu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego        

w Kaliszu.  

2. Właściciel nieruchomości otrzymuje informację o numerze rachunku bankowego, na 

który jest zobowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,             

z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie otrzyma informacji, o której mowa         

w ust. 2, zobowiązany jest uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rachunek Urzędu Miejskiego Kaliszu przeznaczony do gromadzenia dochodów z pobranych 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podany do publicznej wiadomości         

w sposób zwyczajowo przyjęty.  

§ 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 i ma zastosowanie do należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

do uchwały Nr XXX/404/2012  

Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 21 grudnia 2012 roku 
 

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach,  właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, są obowiązani 

ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Przedmiotową uchwałą zrealizowano dyspozycję zawartą w art. 6l wyżej cytowanej 

ustawy, zgodnie z którą, rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

W tym stanie rzeczy wywołanie uchwały jest uzasadnione i konieczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


