
UCHWAŁA NR XXIX/182/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 6j ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 6k ust. 2a pkt. 1 oraz art. 6k 
ust. 3 ust. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 
Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2.  

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 3. 

§ 3.  

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny w wysokości 16 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. 

3. Wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, o których 
mowa w ustęp 2, wynosi 4 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 4.  

Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
dwukrotności stawki, o której mowa w § 3 ust. 1, tj. 32 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 5.  

Traci moc 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 gminy Wiślica. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 
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§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FF3A5CCB-A7F7-4F24-8203-706F0C6FA64F. podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIX/182/2020
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 14 grudnia 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.
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) jednym z celów nowych przepisów, które obowiązują ,ma być
zwiększenie motywacji mieszkańców do segregowania odpadów. Ustawa wprowadza "widełki"
w opłatach dla osób, które nie będą segregować odpadów (niemniej niż dwukrotność, ale nie
więcej niż czterokrotność opłaty).Wyliczając stawki opłat przyjęto, zgodnie z założeniami
ustawodawcy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie odpadów w sposób
selektywny. W przypadku ,gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia tego obowiązku
proponuje się w niniejszej uchwale opłatę podwyższoną jako dwukrotność stawki podstawowej.
Znowelizowane przepisy ustawy przewidują także, że rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w
części z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do
zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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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