
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/396/2021 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały XVI/236/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 26  marca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1439),  art. 14 Ustawy z dnia 19.07.2019   

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U 2019 r. 

poz. 1579),  po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz w związku z  art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych 

w trybie § 3 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. 

poz. 4981 z późn. zm.) 

Rada Miasta 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr XVI/236/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 

"Selektywnej zbiórce podlegają wytworzone na terenie nieruchomości następujące frakcje odpadów: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) metal, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyte opony, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 
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11) przeterminowane leki i chemikalia, 

12) odpady niekwalifukujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiących odpady komunalne, 

15) odpady tekstyliów i odzieży, przy czym obowiązek przyjmowania tych odpadów przez punkt selektywnej 

zbiórki odpadów (PSZOK) powstaje z dniem 1 stycznia 2025 r. „ 

2. § 8 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) BRĄZOWY - bioodpady ”.. 

3. § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kompostowanie bioodpadów, może odbywać się wyłącznie w granicach nieruchomości, pod 

warunkiem, że nie stanowi uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a pojemność kompostownika  

nie przekracza 5 m3 i kompostownik jest oddalony od granicy nieruchomości co najmniej 2 metry. 

Odległość ta może być mniejsza w przypadku zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości na 

lokalizację kompostownika.  ”.. 

4. § 15 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) odpady wymienione w § 4 pkt 14  przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych we własnym zakresie z zastrzeżeniem, że łączna  ilość odpadów   przypadająca na 

każdą złożoną deklarację a w przypadku jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego w zabudowie 

wielolokalowej  nie przekroczy 1 Mg/rok.”. 

5. Dodaje się  § 15 ust. 1  pkt 6 o treści : 

" § 15 ust. 1 pkt 6. odpady wymienione w § 4 pkt 15 przekazywać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych we własnym zakresie.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

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

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 1646


		2021-03-04T13:36:02+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




