
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/554/2021 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 22 grudnia 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 888),  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 Wisła 

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 następujące brzmienie: 

„§ 4. Selektywnej zbiórce podlegają wytworzone na terenie nieruchomości następujące frakcje 

odpadów: 

1) papier, 

2) metale , 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 
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9) odpady niekwalifikujące 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, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

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) w § 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

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

a usytuowanie  kompostownika przydomowego powinno spełniać  warunki określone dla miejsca 

gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie.”; 

3) w § 9 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 

„Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 

kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne, zwalnia się z obowiązku posiadania worków na 

te odpady, w części  odpowiadającej ilości bioodpadów poddawanych kompostowaniu.”; 

4) w § 15 ust. 1  otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Pozbywanie się odpadów komunalnych z nieruchomości następuje poprzez: 

1) przekazanie uprawnionemu podmiotowi  odbierającemu odpady komunalne, z częstotliwością 

wynikającą z harmonogramu odbioru - dotyczy odpadów komunalnych z frakcji, o których mowa  

w § 4 pkt. 1-6 oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 9  

ust. 3  niniejszego regulaminu. 

2) dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)  działającego na 

zasadach określonych w odrębnej uchwale 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 - dotyczy odpadów komunalnych w frakcji, o których mowa 

w § 4, 

3) przekazanie podczas objazdowej zbiórki, zgodnie z harmonogramem odbioru - dotyczy odpadów 

komunalnych, o których mowa w § 4 pkt. 11-13.”; 

5) w § 15 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: 

„4. Odpady z frakcji, o których mowa w § 4 pkt. 11-13  przekazywane podczas objazdowej zbiórki lub 

oddawane  bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właściciela 

nieruchomości, powinny być  zabezpieczone przed wzrostem ich ciężaru właściwego, w wyniku opadu 

atmosferycznego (w szczególności opadu deszczu).”; 

6) w § 15 dodaje się ust. 5 o następującej treści: 

„5. Bioodpady nie będą odbierane  przez uprawniony  podmiot od właścicieli nieruchomości 

zabudowanych  jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, którzy kompostują bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i  w związku z tym korzystają ze zwolnienia 

z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  korzystają ze zwolnienia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Wisła  

 

Janusz  Podżorski  
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