
Projekt

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

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      2014 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 podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 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 r.,  nr 197, poz. 
1172 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą nr … Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia … w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej

Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwana dalej „opłatą” - uwzględnia koszty 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6r 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.), 
w tym koszty prawidłowego zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych - zwanych dalej 
„odpadami” - z terenu Gminy Bielsko-Biała w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych - Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

§ 2. 1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w 
części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady - Gmina Bielsko-Biała będzie 
świadczyła następujące usługi w zakresie gospodarowania odpadami:

1) odbiór – określonych w §2 ust. 1 pkt 4 i 7-14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Bielska-Białej – zwanego dalej „Regulaminem” - odpadów bezpośrednio od właściciela nieruchomości, 
z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3,

2) przyjęcie - określonych w §2 ust. 1 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela 
nieruchomości, do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanych dalej „PSZOK”, 
z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3,

3) przyjęcie - określonych w §2 ust. 1 pkt 9-13 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez właściciela 
nieruchomości, do mini punktów selektywnej zbiórki (tzw. gniazda dzwonów),

4) przyjęcie przeterminowanych leków w niektórych aptekach wskazanych odrębnie,

5) odbiór zmieszanych (tj. nieselektywnie zebranych) odpadów od właściciela nieruchomości,

6) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa 
w § 5 ust. 1 Regulaminu, przy czym dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej określa się 
następujące limity dostarczonych pojemników:

a) 1 pojemnik 120 l na odpady suche oraz 1 pojemnik 120 l na odpady mokre albo 1 pojemnik 120 l na 
odpady zmieszane - dla nieruchomości, na której zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby,

b) 1 pojemnik 240 l na odpady suche oraz 1 pojemnik 240 l na odpady mokre albo 1 pojemnik 240 l na 
odpady zmieszane - dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 4 do 6 osób,
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c) 2 pojemniki 240 l na odpady suche oraz 2 pojemniki 240 l na odpady mokre albo 2 pojemniki 240 l na 
odpady zmieszane - dla nieruchomości, na której zamieszkuje 7 i więcej osób,

d) 1 pojemnik 110 lub 120 l na popiół dla nieruchomości ogrzewanej paliwem stałym,

7) utrzymanie pojemników, o których mowa w pkt 6 w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. Mycie, dezynsekcja i dezynfekcja oraz naprawa i konserwacja pojemników odbywać się będzie 
zgodnie z częstotliwością określoną w § 5 ust. 3 Regulaminu.

2. W uzasadnionych przypadkach liczba i rodzaj pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 6, może zostać 
ustalona indywidualnie.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zostaną dostarczone w terminie 30 dni od dnia złożenia 
poprawnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Ustala się następującą ilość odpadów odbieranych w ramach opłaty:

1) odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu, odbieranych bezpośrednio od właściciela 
nieruchomości – w ilości 1 worka o pojemności 120 l miesięcznie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 
w pozostałym okresie odpady te nie będą odbierane,

2) odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu, dostarczonych przez właściciela nieruchomości do 
PSZOK – w ilości 5 Mg (ton) gruzu oraz 3 Mg (tony) innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
w okresie kolejnych 12 miesięcy.

5. Dla odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 4 i 8-14 Regulaminu, odbieranych bezpośrednio od 
właściciela nieruchomości oraz dla odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1- 4 i 6 -14 Regulaminu 
dostarczonych przez właściciela nieruchomości do PSZOK – nie określa się limitu ilościowego.

§ 3. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady - Gmina Bielsko-Biała będzie świadczyła następujące usługi w zakresie 
gospodarowania odpadami:

1) odbiór - bezpośrednio od właściciela nieruchomości - pojemników z odpadami selektywnie zebranymi, 
określonymi w § 2 ust. 1 pkt 8-13 Regulaminu, w liczbie ustalonej w złożonej przez właściciela nieruchomości 
deklaracji,

2) odbiór - bezpośrednio od właściciela nieruchomości - pojemników z nieselektywnie zebranymi 
odpadami w liczbie określonej w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji,

3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa 
w § 5 ust. 1 Regulaminu, w oparciu o zapotrzebowanie złożone wraz z deklaracją o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym określa się następujący katalog pojemników:

a) pojemnik o pojemności 55 litrów lub 60 litrów,

b) pojemnik o pojemności 80 litrów,

c) pojemnik o pojemności 110 litrów,

d) pojemnik o pojemności 120 litrów,

e) pojemnik o pojemności 240 litrów,

f) pojemnik o pojemności 1100 litrów,

g) kontener o pojemności 1,5 m3,

h) kontener o pojemności 5,0 m3,

i) kontener o pojemności 7,0 m3,

j) kontener o pojemności 10,0 m3,

k) kosz uliczny o pojemności od 10 do 70 litrów, przy czym w kosze uliczne będą wyposażone wyłącznie 
nieruchomości wskazane przez Gminę,
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4) utrzymanie pojemników, o których mowa w pkt 3, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. Mycie, dezynsekcja i dezynfekcja oraz naprawa i konserwacja tych pojemników odbywać się 
będzie zgodnie z częstotliwością określoną w § 5 ust. 3 Regulaminu.

§ 4. Częstotliwość odbioru odpadów zebranych selektywnie określona została w §10 Regulaminu, 
natomiast zmieszane odpady komunalne będą odbierane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym.

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

§ 5. Z dniem wejścia w życie nin. Uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/654/2013 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2013 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 (jednolity tekst ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 czerwca 2014 r. poz. 3308).

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
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Uzasadnienie

Mając na uwadze półtoraroczne doświadczenie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej
przez Gminę Bielsko-Biała, znajdujące odzwierciedlenie w zmienionym Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Bielska-Białej oraz konieczność wyłonienia w przetargu nowego wykonawcy
usługi odbioru odpadów zasadnym stało się wprowadzenie pewnych zmian i standardów w funkcjonującym
systemie gospodarki odpadami.

Zgodnie z zapisami § 11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej
w przedstawionym projekcie zmiany uchwały określa się, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, następującą ilość odpadów komunalnych:

1) odbieranych bezpośrednio od właściciela nieruchomości:

a) odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 8-14 Regulaminu (odpady komunalne ulegające biodegradacji,
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, popiół) – bez limitu ilościowego,

b) odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu (odpady zielone) – w ilości 1 worka o pojemności
120 l miesięcznie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, celem zredukowania okresowego obciążenia
kompostowni w miesiącach wegetacji roślin, poprzez ograniczenie ilości odpadów zielonych w strumieniu
odpadów komunalnych – mokrych i skierowanie części odpadów zielonych do kompostowania we własnym
zakresie w przydomowych kompostownikach, co w konsekwencji przyczyni się, oprócz innych działań
prowadzonych przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, do zmniejszenia uciążliwości
zapachowej pojawiającej się w okolicy zakładu.

Przyjęte rozwiązanie wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy nie mają możliwości
przydomowego kompostowania, a ilość odpadów zielonych powstających na ich posesji jest niewielka,
w związku z czym ich dostarczanie do PSZOK jest niecelowe.

2) przyjętych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczonych przez właściciela

nieruchomości:

a) odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-4 i 6-14 Regulaminu (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, papier, metal, tworzywa sztuczne,
szkło, opakowania wielomateriałowe, popiół) – bez limitu ilościowego,

b) odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu (odpady budowlane i rozbiórkowe)– w ilości 5 Mg
(ton) gruzu oraz 3 Mg (tony) innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w okresie kolejnych 12 miesięcy,
która to ilość jest wystarczająca, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców w zakresie pozbywania się odpadów
budowlanych powstałych podczas samodzielnie prowadzonych drobnych prac remontowych i rozbiórkowych.
Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie nadużyć związanych z dostarczaniem przez firmy prowadzące
działalność gospodarczą odpadów budowlanych nie będących odpadami komunalnymi.

Oprócz powyższych zmian, w celu poprawy zarządzania  dostawą pojemników przez przedsiębiorcę
wybranego w przetargu, ustanowiono standard dotyczący liczby pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych, w jakie będą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami wyposażane nieruchomości
zamieszkałe w zabudowie typu jednorodzinnego i szeregowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach
liczba i rodzaj pojemników może zostać ustalona indywidualnie. Pojemniki dla nieruchomości zamieszkałych
w zabudowie wielorodzinnej będą ustalane indywidualnie w oparciu o potrzeby i możliwości techniczne na
nieruchomościach wielorodzinnych w wysokiej zabudowie.

W związku z powyższym uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.
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