
UCHWAŁA NR XXIX/183/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiślica. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1439) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ust. z 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) Rada Miejska w Wiślicy uchwala co 
następuje: 

§ 1.  

Określa się górne stawki opłat w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli lub najemców 
nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wiślica w wysokości: 

1. za jednokrotne odebranie odpadów zmieszanych – za pojemnik 120 l kwotę 30,00 zł z podatkiem VAT. 

2. za jednokrotne odebranie odpadów wysegregowanych – za pojemnik 120 l kwotę 15,00 zł z podatkiem VAT. 

3. za jednokrotne odebranie odpadów zmieszanych – za pojemnik 240 l kwotę 60,00 zł z podatkiem VAT. 

4. za jednokrotne odebranie odpadów wysegregowanych  – za pojemnik 240 l kwotę 30,00 zł                     
z podatkiem VAT. 

5. za jednokrotne odebranie odpadów zmieszanych – za pojemnik 1100 l kwotę 110,00 zł  z podatkiem VAT. 

6. za jednokrotne odebranie odpadów wysegregowanych – za pojemnik 1100 l kwotę 55,00 zł z podatkiem 
VAT. 

7. za jednokrotne odebranie odpadów zmieszanych – za pojemnik KP 7 kwotę 700,00 zł  z podatkiem VAT. 

8. za jednokrotne odebranie odpadów wysegregowanych – za pojemnik KP 7 kwotę 350,00 zł z podatkiem 
VAT. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 3.  

Traci moc Uchwała Nr XXVI/225/2012 z dnia 30 listopad 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Wiślica. 
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§ 4.  

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 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIX/183/2020
Rady Miejskiej w Wiślicy

z dnia 14 grudnia

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiślica.

Na podstawie art. 6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
gminy z mocy prawa zobowiązane zostały do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy. W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych rada
gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne art. 6c ust. 2. Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, Gmina Wiślica zadecydowała, że obejmie
systemem gospodarki odpadami tylko nieruchomości zamieszkałe.
W związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy, gmina w stosunku do właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, musi określić górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku, gdy odpady
komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, należy wprowadzić niższe stawki opłat. Podmioty
gospodarcze działające na terenie Gminy Wiślica świadczące ww. usługi zobowiązane są do stosowania
opłat nie wyższych niż ustalonych w uchwale.

Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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