
Uchwała Nr XLI/552/2013 

  Rady Miejskiej Kalisza  

   z dnia 28 listopada 2013 r.  
 

zmieniająca uchwałę 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 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 

W uchwale 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) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości 19,00 zł miesięcznie.”; 

2) §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się obniżoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł 

miesięcznie.” 

§ 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, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.   

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XLI/552/2013 

Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 28 listopada 2013 r. 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
 

Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XXX/402/2012 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) uchwaliła stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jakie będą obowiązywać na terenie miasta Kalisza 

w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych. Po rozstrzygnięciu postępowania 

przetargowego i analizie ekonomicznej pierwszych miesięcy funkcjonowania systemu, 

zasadne jest obniżenie stawki za selektywne zbieranie odpadów do 12,00 zł miesięcznie za 

osobę i do 19,00 zł miesięcznie za osobę za brak segregacji od nowego roku budżetowego, a 

więc od 1 stycznia 2014 r.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 


