
UCHWAŁA NR XXVI/161/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 15 września 2020 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz  stawki opłaty na 
terenie Miasta i Gminy Wiślica. 

Na podstawie art. 6k ust. 1 , ust. 2a i ust. 3  ustawy z  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Wiślica powstającymi na 
zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty określonej w § 2. 

§ 2.  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Stawka opłaty za osobę Lp. 
Odpady segregowane + 

BIO 
Odpady segregowane Odpady niesegregowane 

1 12,00 zł 16,00 zł 24,00 zł 
 

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 09 sierpień 2019 r. w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Wiślica. 

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2020 roku . 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVI/161
Rady Miejskiej w Wiślicy

z dnia15.09.2020r.

w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.) od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe zasady
gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy – Rada Miejska
w Wiślicy, w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust.
1 i 2 metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na
nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Określone w treści art. 6j ust. 1
pkt. 1 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości zamieszkanej stanowią iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na
podstawie art. 6k ust. 1.

W projekcie uchwały jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie nieruchomości zamieszkanych przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującą daną
nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty. Przy ustalaniu stawki opłaty wzięto pod uwagę
liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy
odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w
szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy, który wprowadził zmiany w art. 6k ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez dodanie ust. 2a i zmianę zapisów w ust.
3 zastosowane zostały różne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny, które nie przekraczają maksymalnych stawek
zgodnie z w/w przepisami. Różnica pomiędzy stawkami wynika z zakładanego w uchwale o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach poziomu wysegregowanych – odzyskanych odpadów
opakowaniowych oraz bioodpadów.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększone w niniejszej uchwale
ustalono na takim poziomie, aby pokryły one prognozowane koszty funkcjonowania systemu
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wiślica.
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