
Uchwała Nr XXXVII/495/2013
  Rady Miejskiej Kalisza 

   z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  dla  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  rodziny
wielodzietne.

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, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, 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 10,00 zł i liczby dzieci powyżej
drugiego, które są wychowywane w danej rodzinie wielodzietnej.

2. Zasada,  o  której  mowa  w  ust.  1  ma  zastosowanie  do  rodzin  wielodzietnych,
zamieszkałych  na  terenie  miasta  Kalisza,  których  dzieci  zostały  wykazane  w
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonej
przez właściciela  nieruchomości, jako osoby zamieszkałe. 

3. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie miasta Kalisza,
mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia
lub  do ukończenia  25 roku życia,  jeśli  kontynuują naukę w szkole.  Pod pojęciem
nauki  w  szkole  należy  rozumieć  naukę  pobieraną  w  systemie  dziennym,
wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym. 

4. 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 selektywnego zbierania odpadów.

5. Zgłoszenie,  o  którym  mowa  w  ust.  4  składa  się  za  pośrednictwem  właściciela
nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina wielodzietna. 



6. W  przypadku  stwierdzenia  nieselektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  na
nieruchomości,  na  której  zamieszkuje  rodzina  wielodzietna,  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/495/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w  sprawie  określenia  szczegółowych  zasad  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  dla  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  rodziny
wielodzietne.

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) Rada Miejska zdecydowała, że
w Kaliszu ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywać
się będzie na podstawie  metody zależnej od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
oraz  określiła  wysokość  dwóch  stawek:  w  przypadku  segregowania  odpadów  i  ich
niesegregowania. 
Zgodnie z ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r.  o  zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i
porządku  w  gminach,  rady  gmin  mogą  określić  szczegółowo  zasady  ustalenia  opłat  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6k ust. 4, w stosunku do rodzin
wielodzietnych wprowadza się możliwość odliczenia od wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  ustalonej  na  podstawie  wyżej  wymienionej  uchwały,  kwoty
stanowiącej iloczyn kwoty 10,00 zł i liczby dzieci powyżej drugiego, które są wychowywane
w  danej  rodzinie  wielodzietnej.  To  pozwoli  obniżyć  rodzinom  wielodzietnym  koszty
odbierania  odpadów komunalnych.  Szczególnie  rodziny wielodzietne  ponoszą zwiększony
wysiłek  wychowawczy  i  finansowy  związany  z  edukacją  dzieci  i  zapewnieniem  im
odpowiednich warunków materialnych. Dlatego zdecydowano o wprowadzeniu  odliczenia
od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin, w których wychowuje się
troje i więcej dzieci. 

Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



załącznik do uchwały Nr XXXVII/495/2013
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r.

 
w sprawie określenia szczegółowych zasad 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpada
mi komunalnymi dla nieruchomości, na 
których zamieszkują rodziny wielodzietne.

WZÓR
ZGŁOSZENIE

obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodziny wielodzietnej

Imię i nazwisko 
składającego zgłoszenie

Adres nieruchomości, na której 
zamieszkuje rodzina wielodzietna

Lp Imię i nazwisko każdego dziecka Pesel
Kwota obniżenia

opłaty

0,00 zł

0,00 zł

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

  

…..................................                                            …..............................................................
                      (data)                                                                                                                  (czytelny podpis zgłaszającego)


