
UCHWAŁA NR XVIII/247/2020 
RADY MIASTA WISŁY 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła 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. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 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. 2019 r. poz. 1461) 

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla. z 2020 r. poz. 892 z późn. zm.) 
wprowadza się następującą zmianę - dodaje się §1a o treści: 

„§ 1a. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w §1, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym - w części wynoszącej 1,00 PLN miesięcznie, tj. proporcjonalnie do 
zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady  
Miasta Wisła 

 
 

Janusz Podżorski 
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