
Uchwała Nr XXXVII/494/2013  

Rady Miejskiej Kalisza  

z dnia 27 czerwca 2013 r.  

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których jest prowadzone  

kompostowanie odpadów zielonych.  

 

 

Na podstawie art. 6k ust. 4 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w 

związku z uchwałą Nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 564), uchwala się co 

następuje: 

 

 

§ 1.  

1. Określa się szczegółowe zasady ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których jest prowadzone we własnym 

zakresie kompostowanie odpadów zielonych, w ten sposób, że od opłaty ustalonej zgodnie 

z uchwałą Nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty, można dokonać odliczenia kwoty stanowiącej iloczyn 

kwoty 2 zł i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.  

2. Możliwość skorzystania z odliczenia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje pod 

warunkiem  złożenia - wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi - zgłoszenia, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały 

oraz zadeklarowaniu przez właściciela nieruchomości zamieszkałej prowadzenia                   

we własnym zakresie kompostowania odpadów zielonych.  

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje właściciel nieruchomości zamieszkałej,  

na której jest prowadzone we własnym zakresie kompostowanie odpadów zielonych.  

4. W przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych                       

na nieruchomości zamieszkałej, na której jest prowadzone we własnym zakresie 

kompostowanie odpadów zielonych, odliczenie o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje.  

 

 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.  

 

 

 

§ 3.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do  uchwały Nr XXXVII/494/2013 

Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których jest prowadzone  

kompostowanie odpadów zielonych. 

 

 

 

Zgodnie z § 11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza „właściciele 

nieruchomości mogą dokonywać kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie 

w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia”. Z kolei w świetle art. 6k ust. 4 ustawy             

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy jest uprawniona do określenia 

szczegółowych zasad określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na tej 

podstawie niniejszą uchwałą określono szczegółowe zasady ustalenia opłaty                                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których 

prowadzone jest we własnym zakresie kompostowanie odpadów zielonych. Koszty odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych nie obejmują w tym przypadku odpadów 

zielonych wytwarzanych na nieruchomości. Udział odpadów kuchennych i ogrodowych                  

w ogólnej masie wytworzonych odpadów komunalnych szacuje się na poziomie ok. 25 %,          

w tym odpady zielone ok. 10 %. Dlatego też zdecydowano o obniżeniu opłaty                             

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ten sposób, że od opłaty ustalonej zgodnie             

z uchwałą Nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty można dokonać odliczenia kwoty stanowiącej iloczyn kwoty 2 zł i liczby 

osób zamieszkujących daną nieruchomość.  

Mając na uwadze pierwszeństwo zagospodarowania odpadów w miejscu ich wytworzenia, 

przyjęcie tej uchwały jest uzasadnione, nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także  

zasad ogólnych postępowania z odpadami, określonych w ustawie o odpadach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do uchwały Nr XXXVII/494/2013  

                                                             Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych 

zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych, na których 

jest prowadzone kompostowanie odpadów 

zielonych.  

 

WZÓR 

ZGŁOSZENIE* 

 
obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami dla właściciela nieruchomości 

zamieszkałej, na której  jest prowadzone we własnym zakresie kompostowanie odpadów 

zielonych.  

 

 

Lp.  Adres nieruchomości, 

na której jest 

prowadzone we 

własnym zakresie  

kompostowanie 

odpadów zielonych 

Liczba osób zamieszkałych na 

nieruchomości, na której jest 

prowadzone we własnym 

zakresie  kompostowanie 

odpadów zielonych 

Kwota obniżenia 

opłaty  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

Ogółem 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są prawdziwe.  

 

 

……………………….   ……………………………………………. 
(data)   (czytelny podpis właściciela nieruchomości zamieszkałej,  

na której jest prowadzone we własnym zakresie  

kompostowanie odpadów zielonych) 

 

 

*dokonanie niniejszego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, na której jest prowadzone jest 

we własnym zakresie kompostowanie odpadów zielonych, jest równoznaczne z nieodbieraniem z nieruchomości 

objętej tym zgłoszeniem odpadów zielonych.  


