
 

 

UCHWAŁA NR XXV/358/2020 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XVI/237/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Wisła 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz w związku z  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.), 

po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie § 3 ust. 1 pkt. 5  Uchwały  

nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 4981 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wisła 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XVI/237/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2020 r.  w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Wisła wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie: "Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych określa się następująco: 

L.p. Rodzaj odpadu Podstawowe rodzaje kodów odpadu na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 9 grudnia 

2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014. 

poz. 1923) 

   

 Odpady zbierane nieselektywnie  

1 niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne  

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne            

(20 03 01) 

 Odpady zbierane selektywnie  

2 papier i tektura papier i tektura, opakowania z papieru i tektury 

(20 01 01; 15 01 01) 

3 tworzywa sztuczne  tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 

(20 0139); (15 01 02) 

4 metale metale, opakowania z metali (20 01 40, 15 01 04) 
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5 szkło szkło, opakowania ze szkła (20 01 02,15 01 07) 

6 opakowania wielomateriałowe opakowania wielomateriałowe (15 01 05) 

7 zmieszane odpady opakowaniowe  zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) 

8 odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji 

oraz odpady zielone 

odpady zielone (20 02 01) 

9 odpady wielkogabarytowe  (m.in.meble) odpady wielkogabarytowe oraz odpady komunalne nie 

wymienione w innych podgrupach (20 03 07, 20 03 99) 

10 zużyte opony zużyte opony ( 16 01 03) 

11 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym 

zawierające niebezpieczne składniki oraz urządzenia 

zawierające freony (20 01 20*,20 01 23*,20 01 35*,20 

01 36) 

12 zużyte baterie i akumulatory  baterie i akumulatory, w tym baterie i akumulatory 

ołowiowe, niklowo-kadmowe, zawierające rtęć (20 01 

33*, 20 01 34) 

13 przeterminowane leki leki, w tym leki cytotoksyczne i cytostatyczne (20 01 

31*, 20 01 32) 

14 odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji  

i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek  

20 01 99 inne odpady zbierane w sposób selektywny   

15 chemikalia powstające w gospodarstwach 

domowych i opakowania po chemikaliach 

( m.in. farby, lakiery rozpuszczalniki, 

opakowania po farbach, lakierach  

i rozpuszczalnikach, zużyte oleje 

odpadowe, opakowania po nawozach 

sztucznych, kwasy, alkalia) 

rozpuszczalniki (20 01 13*), 

kwasy (20 01 14*), 

alkalia (20 01 15*), 

środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy (20 01 

19*), 

opakowania zawierające  pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności (15 01 10*), 

opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

(15 01 11*0, 

olej i tłuszcze  inne niż wymienione w 20 01 25 (20 01 

26*), 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, 

w tym zawierające substancje niebezpieczne (20 01 27*, 

20 01 28), 

detergenty, w tym zawierające substancje niebezpieczne 

(20 01 29*, 20 01 30).  

16 odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne  

z remontów prowadzonych samodzielnie 

przez właścicieli nieruchomości  

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  

i remontów (17 01 01) 

gruz ceglany (17 01 02) 

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia (17 01 03), 

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia nie zawierające substancji 

niebezpiecznych (17 01 07),  

usunięte tynki, tapety, okleiny, itp. (17 01 80) 
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odpadowa papa (17 03 80), 

materiały izolacyjne nie zawierające substancji 

niebezpiecznych (17 06 04), 

materiały konstrukcyjne zawierające gips nie 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( 17 08 

02) 

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu nie 

zawierające substancji niebezpiecznych (17 09 04), 

odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach (20 03 99) 

” 

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Odpady wymienione  w § 2 wierszach  2-8 oraz w wierszach 12-15 przyjmowane są od właścicieli 

nieruchomości o którym mowa w § 1  w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych 

(PSZOK), po ich dostarczeniu przez właściciela w godzinach pracy punktu.”. 

3. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Odpady wymienione w § 2 wierszu 16 tabeli przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) po ich dostarczeniu przez właścicieli nieruchomości, o których 

mowa w § 1 w łącznej ilości 1 Mg/rok przypadającej na każdą złożoną deklarację, a w przypadku 

jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego w zabudowie wielolokalowej 1 Mg/rok. ”. 

4. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości określonych w § 1 zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt 

transport odpadów wymienionych w § 1 wierszach od 2-16 do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów (PSZOK).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji na 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 
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