
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XII/170/2011 

RADY MIASTA WISŁY 

z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie 

odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości 

ciekłych  

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

gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 , poz. 2008)  

 

Rada Miasta Wisły  

uchwala co następuje:  

 

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów 

komunalnych w wysokości:  

1. za worek 60 l:  

1) w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 6,50 zł,  

2) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny – 2,79 zł,  

2. za worek 120 l:  

1) w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 12,46 zł,  

2) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - 5,35 zł,  

3. za kubeł 110 l:  

1) w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 14,60 zł,  

2) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - 6,42 zł,  

4. za kontener 1100 l:  

1) w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 108,08 zł,  

2) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - 64,20 zł,  

5. za 1 m3 luzem:  

1) w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny – 115,61 zł,  

2) w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - 74,90 zł.  

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych w wysokości 40,39 zł za 1 m3.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/471/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz za 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportowanie nieczystości ciekłych.  

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

Województwa Śląskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Wisły  

 

 

Janusz Podżorski 
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