
Projekt 
 
z dnia  26 stycznia 2023 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6h, 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), po 
konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr 
XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla. z 2016 poz. 88), mając na uwadze 
art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla. z 2023r. poz. 167 z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się dotychczasowe brzmienie ust. 2 i 3 w §1 i nadaje nowe o treści: 

„2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36 zł miesięcznie od 
każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, 
w wysokości czterokrotności stawki określonej w ust. 2, tj. w wysokości 144 zł miesięcznie od każdej 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość.”;; 

2) uchyla się dotychczasowe brzmienie §1a i nadaje nowe o treści: 

„§ 1a. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym - w części wynoszącej 6 zł miesięcznie, tj. proporcjonalnie do 
zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wisła. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku. 
 

Przewodniczący Rady  
Miasta Wisła 

 
 

Janusz Podżorski 
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Uzasadnienie 

W wyniku analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Wisła uznaje się za 
niezbędne podwyższenie stawek opłaty w celu zapewnienia bilansowania się dochodów i kosztów. W okresie 
sprawozdawczym od lipca 2013 roku do  31 grudnia 2016 roku realizowana była nadwyżka dochodów nad 
wydatkami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Rokrocznie nadwyżka ta była 
uwidaczniana w kategorii przychodów budżetowych jako „wolne środki w kwocie stanowiącej równowartość 
nadwyżki wykonanych dochodów i przychodów nad wydatkami dotyczącymi przejęcia od mieszkańców 
odpadów komunalnych za rok ubiegły”, umożliwiając odpowiednie zwiększenie planu wydatków. 

Na koniec lat 2017-2020 wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przewyższyły 
dochody z tego tytułu, co spowodowało wykorzystanie nadwyżki wypracowanej w latach poprzednich. 
Podstawową przyczyną wzrostu kosztów jest ogromna dynamika wzrostu ceny za wywóz i zagospodarowanie 
odpadów, a od roku 2021 również ustawowa zmiana sposobu rozliczeń z przedsiębiorcą realizującym usługę  – 
każdorazowo wynikająca z ofert składanych w przetargu nieograniczonym: 

- za okres od lipca 2013 roku do grudnia 2014 roku: ok. 1,2 mln PLN (rocznie ok. 0,8 mln PLN), 

- za rok 2015: ok. 0,9 mln PLN, 

- za rok 2016:  ok. 1,1 mln PLN, 

- za rok 2017: ok. 1,2 mln PLN, 

- za rok 2018: ok. 1,5 mln PLN, 

- za rok 2019: ok. 2,1 mln PLN, 

- za rok 2020: ok. 2,4 mln PLN,, 

- za rok 2021: ok. 3,3 mln PLN. 

Po jedenastu miesiącach 2022 roku deficyt w gospodarowaniu odpadami komunalnymi (po uwzględnieniu 
rozliczenia za cały okres funkcjonowania systemu) wynosił niespełna 600 tys. PLN, na koniec grudnia to już 
kwota ok. 840 tys. PLN. Oznacza to w skali roku konieczność podwyższenia miesięcznej stawki o ok. 
7 PLN/osoba, aby zbilansować dotychczasowy niedobór. 
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