
Projekt

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

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      2017 r.

zmieniająca uchwałę 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 2017 r. 
poz. 1875), art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 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 2017 r. poz. 1523), 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 9 sierpnia 2012 r. poz. 3324)

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

§ 1. W Uchwale nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 21 marca 2017 r. poz. 2061-tekst 
jednolity) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 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) 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) 81,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 82,00 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) 30,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

b) 60,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

c) 90,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

d) 120,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

e) 150,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

f) 160,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 165,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,
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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) 20,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

b) 40,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

c) 60,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

d) 70,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

e) 80,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

f) 82,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 82,00 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) 40,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

b) 80,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

c) 120,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

d) 140,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

e) 160,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

f) 164,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 165,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 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)  dla frakcji „BIO”:

- 15,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów,

- 19,00 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów,

- 23,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów,

b)  dla frakcji „Pozostałości po segregowaniu”:

- 15,00 zł za pojemnik o pojemności 60 litrów,

- 19,00 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów,

- 23,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów,

- 130,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

c)  dla frakcji „Papier”:

- 7,00 zł za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów,

- 13,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,

- 38,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

-  50,00 zł za pojemnik o pojemności 1,5 m3,

-  172,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m3,

-  202,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m3,
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-  249,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m3,

- 249,00 zł + 30,00 zł za każdy dodatkowy m3 powyżej 10 m3 za kontenery o pojemności powyżej 
11,0 m3,

z zastrzeżeniem pkt 3,

d)  dla frakcji „Szkło”:

- 7,00 zł za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów,

-  40,00 zł za pojemnik o pojemności 1,5 m3,

e)  dla frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”:

- 14,00 zł za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów,

- 26,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,

- 77,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

-  100,00 zł za pojemnik o pojemności 1,5 m3,

-  345,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m3,

-  404,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m3,

-  499,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m3,

- 499,00 zł + 60,00 zł za każdy dodatkowy m3 powyżej 10 m3 za kontenery o pojemności powyżej 
11,0 m3,

z zastrzeżeniem pkt 4,

f)  dla frakcji „Popiół” - 30,00 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów,

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

a)  dla frakcji „Zmieszane”:

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

- 35,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów,

- 64,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,

- 190,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,

- 703,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m3,

- 850,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m3,

- 1 084,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m3,

- 1 084,00 zł + 103,00 zł za każdy dodatkowy m3 powyżej 10 m3 za kontenery o pojemności powyżej 
11,0 m3,

z zastrzeżeniem pkt 5,

b) dla frakcji „Popiół” - 30,00 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów,

3) w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1 lit. c (tj. frakcji 
„Papier”), w prasokontenerach lub innych urządzeniach kompaktujących odpady stawki opłaty są 
następujące:

a) 386,00 zł za urządzenie o pojemności netto 5,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,

b) 534,00 zł za urządzenie o pojemności netto 10,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,

c) 534,00 zł + 71,00 zł za każdy dodatkowy m³ netto powyżej 10 m³ za urządzenia o pojemności 
netto powyżej 11,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,
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4) w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1 lit. e (tj. frakcji 
„Metale i tworzywa sztuczne”), w prasokontenerach lub innych urządzeniach kompaktujących odpady 
stawki opłaty są następujące:

a) 772,00 zł za urządzenie o pojemności netto 5,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,

b) 1 069,00 zł za urządzenie o pojemności netto 10,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 
1:3,

c) 1 069,00 zł + 143,00 zł za każdy dodatkowy m³ netto powyżej 10 m³ za urządzenia o pojemności 
netto powyżej 11,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,

5) w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2 lit. a (tj. frakcji 
„Zmieszane”), w prasokontenerach lub innych urządzeniach kompaktujących odpady stawki opłaty są 
następujące:

a)  1 817,00 zł za urządzenie o pojemności netto 5,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3,

b)  2 931,00 zł za urządzenie o pojemności netto 10,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 
1:3,

c)  2 931,00 zł + 264,00 zł za każdy dodatkowy m3 netto powyżej 10 m3 za urządzenia o pojemności 
netto powyżej 11,0 m3 przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3.”.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2018 r.
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Uzasadnienie

W związku ze wzrostem w 2018 roku wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, wynikającym z konieczności:

1) wprowadzenia nowych zasad segregacji odpadów komunalnych u źródła zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19),

2) ponoszenia wyższych kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZGO S.A.
w Bielsku-Białej, związanych m.in. ze wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej wynikającym z Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 723),

niezbędne jest zapewnienie dochodów w wysokości pozwalającej na pokrycie prognozowanych wydatków.

Przeprowadzona analiza wykazała, że dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg
aktualnie obowiązującej stawki nie pokryją planowanych wydatków na gospodarkę odpadami w 2018 roku.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia samofinansowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w 2018 roku, niezbędnym jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalającej nowe stawki tejże opłaty, które zapewnią
pokrycie niezbędnych wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Nowe stawki będą obowiązywały od lutego 2018 roku dla nieruchomości zamieszkałych i od lipca
2018 roku dla nieruchomości niezamieszkałych.
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