
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/555/2021 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/452/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6r ust 3-3d ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888 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 2019 poz. 356) 

oraz w związku z art. 4 ust.  1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wisła 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXX/452/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2021 r. 

poz. 3924) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 4 i nadaje nowe o treści: 

„§ 4. Określić, że zbierane selektywnie odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 14, przyjmowane będą 

w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), o którym mowa w § 7 niniejszej 

uchwały, w ilości nie większej niż: 

1) rocznie 0,5 Mg od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy; 

2) rocznie 0,01 Mg od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”; 

2) dodaje się § 4a o treści: 

„§ 4a. Określić, że zbierane selektywnie odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12, przyjmowane 

będą w ilości nie większej niż: 

1) rocznie 0,5 Mg od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy; 
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2) rocznie 0,01 Mg od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”; 

3) dodaje się § 4b o treści: 

„§ 4b. Określić, że zbierane selektywnie odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 stanowiące części 

roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, przyjmowane będą 

w ilości nie większej niż: 

1) miesięcznie 2 worki, o których mowa w § 5 ust. 2, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na 

których zamieszkują mieszkańcy; 

2) rocznie 2 worki, o których mowa w § 5 ust. 2, od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się 

domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.”; 

4) uchyla się dotychczasowe brzmienie § 7 oraz § 8 i nadaje im nowe o treści: 

„§ 7. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) będzie przyjmował odpady 

komunalne: 

1) w każdy niebędący dniem wolnym od pracy poniedziałek, środę i piątek co najmniej przez 8 godzin 

(w godzinach pomiędzy 6.00-17.00) oraz 

2) w każdą niebędącą dniem wolnym od pracy sobotę co najmniej przez 6 godzin (w godzinach 

pomiędzy  6.00-13.00). 

§ 8. Informacja o godzinach i dniach funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych podawana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Wiśle, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Wisła.”. 

§ 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 kwietnia 2022 roku. 

  

 
Przewodniczący Rady  Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 
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