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z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      2014 r.

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.), art. 6k ust. 1- 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 197, poz. 
1172 z późn. zm), a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XX/497/2012 z dnia 
26 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Rada Miejska 
p o s t a n a w i a 

§ 1. Dokonuje się wyboru następującej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zwanej dalej "opłatą": 

1) dla nieruchomości, które w całości stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy - opłata 
ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) – zwanej dalej 
„ustawą", tj. od gospodarstwa domowego, 

2) dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - opłata 
ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy, tj. od gospodarstwa domowego.

§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty w przypadku nieruchomości, o których mowa w § 1: 

1) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące: 

a) 11,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

b) 22,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 33,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 44,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

e) 55,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 66,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 77,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,

2) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku nieselektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące: 

a) 22,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

b) 44,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 66,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 88,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 
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e) 110,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 132,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 154,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,

3) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące: 

a) 14,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

b) 28,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 42,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 56,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

e) 70,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 84,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 98,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,

4) dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku nieselektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące: 

a) 28,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

b) 56,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 84,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 112,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

e) 140,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 168,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 196,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.

§ 3. Ustala się następujące stawki opłaty w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki opłaty są następujące: 

a) 8,00 zł za pojemnik o pojemności 55 litrów albo za pojemnik 60 litrów, 

b) 10,00 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów, 

c) 11,00 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów, 

d) 12,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów, 

e) 22,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów, 

f) 65,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

g) 160,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m3, 

h) 290,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m3, 

i) 340,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m3, 

j) 420,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m3, 

k) 420,00 zł + 50,00 zł za każdy dodatkowy m3 powyżej 10 m3 za kontenery o pojemności 
od 11,0 m3, 

- z zastrzeżeniem pkt 3,

2) w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki opłaty są 
następujące: 

a) 16,00 zł za pojemnik o pojemności 55 litrów albo za pojemnik o pojemności 60 litrów, 
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b) 20,00 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów, 

c) 22,00 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów, 

d) 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów, 

e) 44,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów, 

f) 130,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

g) 260,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m3, 

h) 480,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m3, 

i) 580,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m3, 

j) 740,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m3, 

k) 740,00 zł + 70,00 zł za każdy dodatkowy m3 powyżej 10 m3 za kontenery o pojemności 
od 11,0 m3, 

l) 7,00 zł za kosz uliczny o pojemności od 0,01 m3 jednak nie większej niż 0,07 m3, 

- z zastrzeżeniem pkt 4,

3) w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1, w prasokontenerach lub 
innych urządzeniach kompaktujących odpady stawki opłaty są następujące: 

a) 650,00 zł za urządzenie o pojemności netto 5,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3, 

b) 900,00 zł za urządzenie o pojemności netto 10,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3, 

c) 900,00 zł + 120,00 zł za każdy dodatkowy m3 netto powyżej 10 m3 za urządzenia o pojemności netto od 
11,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,

4) w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2, w prasokontenerach lub 
innych urządzeniach kompaktujących odpady stawki opłaty są następujące: 

a) 1 240,00 zł za urządzenie o pojemności netto 5,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3, 

b) 2 000,00 zł za urządzenie o pojemności netto 10,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3, 

c) 2 000,00 zł + 180,00 zł za każdy dodatkowy m3 netto powyżej 10 m3 za urządzenia o pojemności netto od 
11,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie nin. uchwały traci moc Uchwała Nr XXXI/745/2013 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
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UZASADNIENIE

Według art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.

1399 z późn. zm.) Rada Miejska zobowiązana jest do wyboru metody, zgodnie z którą właściciele

nieruchomości położonych na terenie Miasta Bielska-Białej będą obliczać opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Po dokonaniu analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bielska-

Białej w 2013 r. obejmującej m.in. stronę finansową systemu, ponownie przeanalizowano stawki opłaty

obowiązujące na mocy uchwały Nr XXXI/745/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze fakt, że za 2013 r. powstała nadwyżka wpłat dokonanych tytułem gospodarowania

odpadami komunalnymi nad kosztami systemu, rekomenduje się zmianę stawek opłaty z dniem 1 lipca

2014 r. Proponowana zmiana polega na obniżeniu stawek opłaty dla właścicieli nieruchomości zarówno

zamieszkałych jak i niemieszkalnych, którzy gromadzą odpady w sposób selektywny. Natomiast stawki

opłaty za nieselektywną zbiórkę odpadów stanowią dwukrotność stawek opłaty przewidzianych w przypadku

segregowania odpadów.

Wskazana modyfikacja stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiłaby

element polityki Miasta w zakresie propagowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu

osiągnięcia wymaganych wskaźników odzysku i recyklingu surowców wtórnych oraz ograniczenia masy

odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania.

Dokonany wcześniej wybór metody, na podstawie której właściciele nieruchomości obliczają opłatę

za gospodarowanie odpadami pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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