
 

 

OBWIESZCZENIE NR 4/2018 

RADY MIASTA WISŁY 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2018 r. poz. 6785), 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr I/13/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę  

Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2018 r. poz. 7626), która wejdzie w życie z dniem od 

1 stycznia 2019 r. 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady  Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2019 r.

Poz. 352



Załącznik do obwieszczenia Nr 4/2018 

Rady Miasta Wisły 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

UCHWAŁA NR XVL/622/2018 

RADY MIASTA WISŁY 
 

z dnia 18 października 2018 r. 

 

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 6c ust. 2 i 3, art. 6j 

ust. 3b, art. 6k i 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami 

przeprowadzonych w trybie § 3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

(tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2016 poz. 88), mając na uwadze art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 7 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst 

jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wisła 

uchwala, co następuje: 

 

      § 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 

sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - oraz 

stawki opłaty ustalonej w ust. 2. 

 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł miesięcznie 

od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotności 

stawki określonej w ust. 2, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,  

tj. w wysokości 30 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

  § 2. 1. Postanawia się  odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe, lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

200 zł rocznie od każdej  nieruchomości, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 

dwukrotności stawki określonej w ust. 2, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

nieselektywny, tj. w wysokości 400 zł rocznie od każdej nieruchomości. 

 § 3. Różnicowanie stawek, o którym mowa w § 1 ust. 3 i § 2 ust. 3, nie stanowi pomocy de minimis ze 

względu na niespełnianie przesłanek, o których mowa w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, w szczególności przez brak zakłócenia konkurencyjności oraz brak wpływu na wymianę 

handlową między państwami członkowskimi. 
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§ 4.1) 1. Określa się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa § 1, w danym 

roku kalendarzowym uiszcza się: 

1) bez wezwania, 

2) z góry za trzy kolejne miesiące kwartału kalendarzowego w terminie zgodnym z poniższym 

zestawieniem: 

Termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Miesiące objęte wnoszoną opłatą za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

do dnia 5 lutego styczeń, luty, marzec 

do dnia 5 maja kwiecień, maj, czerwiec 

do dnia 5 sierpnia lipiec, sierpień, wrzesień 

do dnia 5 listopada październik, listopad, grudzień 

2. Określa się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa § 2, w danym roku 

kalendarzowym uiszcza się: 

1) bez wezwania, 

2) z góry za cały rok w terminie: 

a) do 5 lutego każdego roku, z zastrzeżeniem lit. b, 

b) 14 dni od dnia złożenia deklaracji. 

§ 5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się zgodnie z wyborem wnoszącego 

opłatę: 

1) gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Wiśle lub 

2) przelewem na nadany przez Burmistrza Miasta Wisła indywidualny numer rachunku bankowego lub 

3) przelewem na podstawowy rachunek bankowy Gminy Wisła (podany do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIII/293/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2016r. poz. 5453). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

                                                      
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr I/13/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniającej 

uchwałę Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2018 r. poz. 7626 obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.) 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 352


		2019-01-10T10:43:52+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




