
Obwieszczenie 
Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty. 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i
Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
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 (Dz. Urz. Woj.  Wlkp. z 2013 r.  poz. 564) z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych uchwałą Nr XLI/552/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013
r.  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r.
poz. 7081).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje  
§ 2 i  §  3 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  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r.
poz.7081), które stanowią:
„§  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
2014r.”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza  

                                                                             /…/

                                                                                    Radosław Kołaciński 



      Załącznik
do obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 25 września 2014 r. 

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.)1 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.)2 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.

§ 2.3

1. Ustala się podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 
19,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się obniŜoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeŜeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 4.
Uchwała  wchodzi  w  Ŝycie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

1 Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w 
Dz. U. 2013 r. poz. 1593.

2 Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w 
Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz.1072.

3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 7081), która weszła w Ŝycie  z dniem 25 grudnia 
2013 r. 


