UCHWAŁA NR XLII/651/2014
RADY MIASTA WISŁA
z dnia 30 października 2014 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
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. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 1399 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 (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.
2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)
Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (tekst jednolity:
Dz.Urz.Woj.Sla 2014 r. poz. XXXX) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się sformułowanie „, która nie stanowi zabudowy wielorodzinnej,” w § 2 ust. 3;
2) dodaje się §2a o treści:
„§ 2a. Określenie niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w §2
ust. 2, oraz różnicowanie stawek, o którym mowa w §2 ust. 3 i 4, 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.”.
§ 2.
Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.
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