
UCHWAŁA NR XIII/203/2019 
RADY MIASTA KALISZA  

 
z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Kalisza. 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)  
uchwala się, co następuje: 
 
 
§1.  W uchwale Nr IX/123/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5140) wprowadza się, następujące zmiany:  
1) §4 otrzymuje brzmienie:  

 „§4. Traci moc uchwała Nr XXIII/291/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 3519), z dniem 1 stycznia 2020 r.”; 

2) §5 otrzymuje brzmienie:  
„§5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. po ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z zastrzeżeniem, że dla zabudowy 
wielorodzinnej przepis §17 pkt 7 lit. b załącznika do niniejszej uchwały wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2020 r.”. 

§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. 
 

 
 Przewodniczący 

        Rady Miasta Kalisza 
          /…/ 

dr inż. Janusz Pęcherz 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XIII/203/2019 

RADY MIASTA KALISZA 

 
z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Kalisza. 

 

 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza. Z uwagi na przygotowany nowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza, zaistniała konieczność 
wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu. Projekt nowego Regulaminu został 
pozytywnie zaopiniowany przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Dokument ten, 
zawierający nowe regulacje prawne, został przyjęty przez Radę Miasta Kalisza uchwałą 
Nr IX/123/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Kalisza, a następnie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2019r. pod poz. 5140.  
 
Przedmiotowa uchwała została podjęta w oparciu o porządek prawny obowiązujący w dniu jej 
przyjęcia przez Radę Miasta Kalisza. Wykonując obowiązki wynikające z treści uchwały Prezydent 
Miasta Kalisza podjął stosowne działania, aby wdrożyć w życie nowe zasady gospodarki odpadami 
na terenie miasta. 

 
W miesiącu lipcu zaś, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął szereg nowych przepisów 
dotyczących kwestii odpadów na terenie naszego kraju, w tym również w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi. Zmianie uległy m.in. przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie których podjęto ww. uchwałę Rady 
Miasta Kalisza.  
 
Nowy porządek prawny wymaga zatem dostosowania przygotowanego wcześniej nowego 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza, który – jak to zakładano - 
miał wejść w życie z dniem 1 września 2019 roku, do nowych zasad, wprowadzonych w życie 
ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw. Wymaga to szeregu analiz i dyskusji, a więc stosownego czasu na 
stworzenia nowego modelu funkcjonowania gospodarki odpadami w Kaliszu, stąd też zaszła 
konieczność zmiany terminu wejścia w życie uchwały Nr IX/123/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 
14 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Kalisza.  

 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza, jest w pełni uzasadnione. 
 
 
                            Prezydent  
             Miasta Kalisza 
                      /.../ 

Krystian Kinastowski 


