
Stała opłata za śmieci dla „letników”  
Panie i Panowie sołtysi: 

Wraz z nadejściem ciepłych dni, powoli pojawią się w waszych miejscowościach  

„ letnicy” oraz zjadą osoby starsze, które spędziły zimę u bliskich. Zjadą do swoich często 

domów aby cieszyć się urokiem życia na wsi. Teraz bez względu na to czy letnicy przebywają 

3 tygodnie, czy 5 miesięcy w roku i bez względu na ilość osób będą musiały zapłacić stałą 

opłatę za rok od domku. 

Na podstawie art. 6k ust.2a pkt 1 oraz ust.3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze 

zmianami), Rada Gminy Wiśniew podjęła Uchwałę Nr IV/12/2015 r. dotyczącą opłaty za 

śmieci(odbiór i zagospodarowanie) dla „letników” w brzmieniu: 

„Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości: 

1) 25 złotych, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny; 

2) 74 złotych, jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny” 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie, udziela inspektor do spraw gospodarki odpadami 

komunalnymi UG Wiśniew, Jan Tomczak, tel. 25 641 73 13 wew. 116, pokój Nr.16 

 

 

Osoby  prowadzące  działalność  gospodarczą  na  terenie  Gminy  Wiśniew 

MUSZĄ WYKAZAĆ SIĘ 

AKTUALNĄ UMOWĄ NA WYWÓZ ŚMIECI 

 
Wójt Gminy Wiśniew  apeluje i przypomina, o konieczności  posiadania aktualnej umowy 

na wywóz odpadów komunalnych z dowolną firmą wywozową wpisaną do Rejestru Działalności 
Regulowanej na Terenia Gminy Wiśniew. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej 
www.wisniew.pl  zakładka „nasze śmieci, nasza sprawa”.  

Chodzi o to aby śmieci z biznesów  nie trafiały do strumienia odpadów systemu 
składkowego, którym objęte są nieruchomości zamieszkałe. Pozostali mieszkańcy nie będą 
fundowali przedsiębiorcom  opłat za śmieci, które powinni  ponosić. 

Jednocześnie informuję, że są to opłaty niewielkie, przystępne i z całą pewnością nie 
będą stanowiły obciążenia dla firm, dając satysfakcję wszystkim, bo porządek być musi. 

 
 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY! 

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW  

Z PRZYDOMOWYCH SZAMB DO ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 

 

Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Wiśniew w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiśniew. 

   

1. Mariusz Misiak     Gostchorz 43 „ASEN-MIX”         tel. 509 778 081 

2. Jacek Wysokiński          Nowe Okniny 7   „BEKAS”         tel. 607 399 110 

3. Bożena Orzyłowska       Radomyśl 2B   PUH „ Rolnik”     tel. 501 670 560 

4. PUK Sp. z o.o.               Siedlce ul. Brzeska 110             tel. 25 632 46 26 

5. PUK  Serwis Sp. z o.o.  Siedlce, ul..Brzeska 110            tel. 25 632 46 26 

6. Remondis  Sp. z o.o.      /obecnie nie dotyczy/ 
 



 
 
 
 
 
 

 

DOPŁATY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH  
DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

zniesione przez ustawodawcę 
 

Szanowni Państwo, 

Gmina Wiśniew należała do grona nielicznych gmin, które wprowadziły 

dofinansowanie w opłacie śmieciowej – w naszej gminie na trzecie i kolejne dziecko  

w rodzinie. Niestety, ustawodawca (sejm) zniósł taką możliwość, w wyniku czego 

utraciła moc prawną Uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXXIV/250/2013. 

 

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Wiśniew, którzy korzystali z 

dopłaty na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie, od marca 2015 r. zobowiązani są 

wnosić opłatę „śmieciową” za wszystkie osoby wykazane w deklaracji. 

 

Jednocześnie w trosce o mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej Rada Gminy Wiśniew na wniosek Wójta Gminy Wiśniew Krzysztofa 

Kryszczuka, podjęła uchwałę dotyczącą zwolnień w wysokości 50% z opłaty 

„śmieciowej” rodzin, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (art. 8 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.  

z 2015 r. poz. 163). Obecnie obowiązują następujące kryteria dochodowe 

uprawniające  

do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 456,00 zł na osobę w rodzinie oraz 

542,00 zł na osobę samotnie gospodarującą. W drugiej połowie kwietnia 2015 r. 

przystąpimy  

do realizacji tego projektu. 

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie, udziela inspektor do spraw 

gospodarki odpadami komunalnymi UG Wiśniew, Jan Tomczak, tel. 25 641 73 13 

wew. 116, pokój Nr.16. 

 
 


