
 

 

UCHWAŁA NR XXI/321/2012 

RADY MIASTA WISŁY 

z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie 

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art. 10 ust. 1 z 

dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po 

konsultacjach, określonych uchwałą Nr L/616/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 

określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 232, poz. 

3402),   

 

Rada Miasta Wisły  

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość - oraz stawki opłaty ustalonej w §2.  

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20 zł miesięcznie 

od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 50% stawki 

określonej w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, tj. w wysokości 10 

zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.  

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2013 r.

Poz. 392



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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Wisły  

 

 

Janusz Podżorski 
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