
Bielsko-Biała, dnia 29 października 2014 r.

GO.7000.27.2014.JŻ

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie: 
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej (zwany dalej Regulaminem),
-  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 (zwana
dalej uchwałą o zakresie świadczonych usług).

1. Przedmiotowe  konsultacje  społeczne  ogłoszono  w  dniu  17  października  2014  r.  Ogłoszenie  w sprawie  konsultacji  zamieszczono  na  stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,  w Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,  na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Bielsku-Białej oraz w Magazynie Samorządowym „W BIELSKU-BIAŁEJ” i na słupach reklamowo-ogłoszeniowych na terenie Bielska-Białej.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. 
Ogłoszenie było dostępne do 28 października 2014 r.

2. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 24 do 28 października 2014 r.

3. Zgłoszono nw. uwagi, opinie, propozycje:

1) uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji wraz z udzielonymi odpowiedziami:
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Lp. Zgłaszający uwagi Zgłoszona uwaga Odpowiedź

1. Pani E. T. Odpady określone w § 2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu. Ich wywóz (120l)
1 raz w miesiącu to zdecydowanie za mało.
Jeśli  cena  za  wywóz  śmieci  nie  zostanie  zmniejszona  co  najmniej
o połowę to  wymóg  stawiania  na  swojej  posesji  kompostowników
jest  nie  na  miejscu.  Co  ma  zrobić  osoba  z  kompostem,  jeśli  nie
uprawia ogródka i nie posiada zwierząt hodowlanych? 

To jest jednoznaczne z rozprzestrzenieniem robactwa i powstaniem
odoru na swojej posesji. 

Jeśli  cena  za  wywóz będzie  zmniejszona,  to  ile  wyniesie  w takim
wypadku cena za dowóz odpadów zielonych do PSZOK?

Jeśli domostwo do 3 osób może wyprodukować 120l mokrych i 120
suchych  odpadów  (o  ile  prowadzi  selektywną  zbiórkę)  to  jakim
cudem może  wyprodukować tylko  120l  zmieszanych odpadów nie
prowadząc selektywnej zbiórki?
Dla osób nie prowadzących selektywnej zbiórki chyba powinno się
dawać większy kosz.

Dotychczasowy  wywóz  wszystkich  śmieci  miał  spowodować  ich
zniknięcie z lasów i innych terenów zielonych itp. Nowy regulamin,
w tym  zminimalizowanie  wywozu  odpadów  zielonych  oraz
wprowadzenie opłat  za  dodatkowe worki  z odpadami suchymi lub
mokrymi spowoduje powrót do dzikich śmietnisk.

Wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  nie
dotyczy przedmiotu konsultacji.
Regulamin  przewiduje  trzy  sposoby  postępowania
z odpadami zielonymi:
- kompostowanie we własnym zakresie, lub
- dostarczanie bez limitu do PSZOK, lub
-  odbiór  w  okresie  od  1  kwietnia  do  31  października
przez firmę wywozową (w ilości 1 worka na miesiąc).

Regulamin  w  przedstawionym  kształcie  został
pozytywnie  zaopiniowany  przez  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Nie  ma  dodatkowych  opłat  za  przyjęcie  odpadów
zielonych w PSZOK.

Na odpady gromadzone selektywnie potrzebne są dwa
pojemniki natomiast na odpady zmieszane tylko jeden,
poza tym w uzasadnionych przypadkach liczba i rodzaj
pojemników  może  zostać  ustalona  indywidualnie
(§2 ust. 2. uchwały o zakresie świadczonych usług). 

Ponadto  mieszkaniec  może  wystawić  obok  pojemnika,
w worku  nadmiar odpadów suchych, a firma wywozowa
ma obowiązek ten nadmiar zabrać. 

Uwagi nieuwzględnione. 
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Lp. Zgłaszający uwagi Zgłoszona uwaga Odpowiedź

2. Pan A. G. Skreślenie  paragrafu  2  ustęp  4.  Dodanie  w  paragrafie  2  ustęp  5
w kategorii odpadów, dla których nie określa się limitu ilościowego
odbioru  odpadów, odpadów zielonych określonych w paragrafie  2
ust. 1 pkt 7 regulaminu. Skreślenie paragrafu 11.
Wprowadzona zmiana  powoduje,  że  właściciele  nieruchomości  na
których zamieszkują mieszkańcy  mogą oddać w ramach ustalonej
opłaty jedynie odpady zielone w ilości 120L miesięcznie.

Projektowana uchwała milczy na temat tego co zresztą odpadów. Nie
wiadoma w jaki sposób mają być one utylizowane, czy mieszkańcy
mają prawo oddać je osobiście do PSZOK, jakie będą obowiązywać za
to  opłaty.  Stanowi  to  naruszenie  art.  6c  Ustawy  o  utrzymaniu
czystości  i  porządku  w  gminach.  Gmina  nie  może  przerzucić  na
mieszkańców obowiązku utylizacji odpadów. 

Należy  jeszcze  wskazać,  iż  brak  w  obu  aktach  tj.  Regulaminie
i Uchwale o zakresie usług definicji  odpadu zielonego.  Tym samym
wprowadzona  regulacja  ogranicza  możliwość  oddawanie
biodegradowalnych odpadów komunalnych. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeniosła na
nie obowiązki w zakresie organizacji odbioru odpadów od właścicieli
nieruchomości. Ustawa stworzyła też mechanizmy ustalania opłaty.
Nie  przewiduje  ona  jednak  tego  aby  ustalona  opłata  mogła
jednocześnie odnosić się do tego za jaką ilość i  to jakich odpadów
jest ona wnoszona. Stanowi to rażące odstępstwo od zasady w myśl,
której  gmina  zapewnia  za  ustaloną  opłatę  odbiór  wszystkich
odpadów  wytworzonych  na  nieruchomości.  W  takim  kształcie

Uwaga dotycząca  zniesienia  limitów  nie  została
uwzględniona,  ponieważ  mieszkańcy  poza  oddaniem
worka  120l  z  odpadami  zielonymi  mogą  nadmiar
odpadów kompostować  we  własnym  zakresie  lub  bez
limitu  ilościowego  dostarczyć  do  PSZOK.  Odpady
w PSZOK są przyjmowane od mieszkańców nieodpłatnie.

Uwaga dotycząca  postępowania z  odpadami  zielonymi
jest  niezasadna,  gdyż  Regulamin  przewiduje  trzy
sposoby postępowania z odpadami zielonymi:
- kompostowanie we własnym zakresie, lub
- dostarczanie do PSZOK, lub
-  odbiór  w  okresie  od  1  kwietnia  do  31  października
przez  firmę wywozową  (w ilości  1  worka  na  miesiąc)
-  §2 ust. 4 pkt 1 uchwały o zakresie świadczonych usług.

Uwaga dotycząca braku definicji odpadów zielonych jest
niezasadna.  Stosowna definicja znajduje się w ustawie
o odpadach,  a  uchwała  jako  akt  podrzędny  nie  może
powielać zapisów ustawowych.

Uwaga dotycząca  mechanizmu  ustalania  opłaty
i przerzucenia  na  właścicieli  nieruchomości  obowiązku
utylizacji  odpadów  jest  niezasadna.  Ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na
gminy  obowiązek  zorganizowania  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych.  Zgodnie  z  tą  ustawą  to  rada  gminy
określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia  usług
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Lp. Zgłaszający uwagi Zgłoszona uwaga Odpowiedź

przyjęty regulamin otwiera pole do ponownego powstawania dzikich
wysypisk i jest on sprzeczny z powołaną na wstępie ustawą.    

w zamian  za  opłatę,  w  szczególności  ilość  odpadów
komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
częstotliwość  odbioru  odpadów,  a  także  sposób
świadczenia  usług  przez  PSZOK.  Ponadto  ustawa
jednoznacznie  określa  sposoby  naliczania  opłaty  dla
właścicieli  nieruchomości zamieszkałych – opłata ta nie
jest uzależniona od ilości odpadów komunalnych.

3. Spółdzielnia
Mieszkaniowa 
Sarni Stok

§  2.8a  należałoby  dodać  zapis  –  nie  dotyczy  nieruchomości
w zabudowie wielomieszkaniowej.

§ 2.8b zapis nie określa w czym należy dostarczać  odpady zielone do
PSZOK.

§ 2.8c warunek – w zakresie nieruchomości wielomieszkaniowych -
worki  będą  dostarczane  nieodpłatnie  przez  Gminę  lub  firmę
obsługującą Gminę w tym zakresie.

Jeżeli  nie  ma  możliwości  kompostowania  odpadów
zielonych  we  własnym  zakresie  Regulamin  przewiduje
jeszcze  dwa  inne  sposoby  postępowania  z  odpadami
zielonymi, tj.: 
- dostarczanie do PSZOK, lub
-  odbiór  w  okresie  od  1  kwietnia  do  31  października
przez  firmę wywozową  (w ilości  1  worka  na  miesiąc)
-  §2 ust. 4 pkt 1 uchwały o zakresie świadczonych usług. 
Uwaga nie została uwzględniona. 

Sposób  dostarczenia  odpadów  zielonych  do  PSZOK
zależy  od  właściciela  nieruchomość,  gdyż  to  do  niego
należy  samodzielny  rozładunek  odpadów  w  sposób
selektywny w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.
Zasady  dotyczące  oddawania  odpadów  do  PSZOK
określa „Regulamin przyjmowania odpadów do PSZOK”.
Uwaga nie została uwzględniona.

Worki  na  odpady  zielone  dostarczone  zostaną  przez
firmę wywozową (w ilości   1 worka/miesiąc w okresie
od 1 kwietnia do 31 października) – w ramach opłaty
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.
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Lp. Zgłaszający uwagi Zgłoszona uwaga Odpowiedź

§ 5.3  zdecydowany sprzeciw wobec scedowania mycia, dezynfekcji
i dezynsekcji  pojemników  w  zabudowie  wielomieszkaniowej  na
właścicieli nieruchomości

§ 11. i  § 12. Regulamin nie określa limitu.  Ustalenia nieprecyzyjne
wobec  obowiązującej  ustawowej  opłaty  w  przeliczeniu  na
mieszkańca.

Uwaga została uwzględniona.

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  mieszkańców
Gmina  przejęła  obowiązek  utrzymania  pojemników
w należytym  stanie  sanitarnym  i  technicznym
(§3  pkt  4  uchwały  o  zakresie  świadczonych  usług).
Uwaga uwzględniona.

Uwaga dotycząca  limitów  została  uwzględniona
w uchwale o zakresie świadczonych usług (§2 ust. 4).

4. Pani M. W.-K. Pojawia się dodatkowe oddzielanie odpadów do tej pory uważanych,
jako  mokre  na  odpady   zielone  i  odpady  komunalne  ulegające
biodegradacji.  Będzie  to  skutkowało  stworzeniem  dodatkowego
miejsca  lub  kolejnego śmietnika.  Nie  byłoby w tym nic  złego,  ale
większość mieszkańców w ubiegłym roku przy poprzedniej  zmianie
powymieniała śmietniki i zagospodarowała sobie na to odpowiednią
ilość  miejsca  (zarówno na  działce,  jak  i  w  kuchniach),  która  teraz
wymagać będzie kolejnych zmian. 

Nieoczekiwany  wzrost  ilości  oddawanych  przez
mieszkańców  Bielska-Białej  odpadów  zielonych
i ograniczone moce przerobowe kompostowni ZGO S.A.
wymusił   proponowaną zmianę w zakresie oddawania
odpadów zielonych.

Uwagi nieuwzględnione.

5. Pani B. M. Ok.  Mogę  utrzymywać  sama  pojemniki  w  czystości,  ale  pod
warunkiem,  że  będzie  to  miało  sens,  czyli  wozy  SITA  będą
przydzielone do każdego rodzaju śmieci. Te z mokrymi odpowiednio
przystosowane.  Mam  nadzieję,  że  zostanie  to  uwzględnione
w przetargu.  Mycie  pojemników było  obowiązkiem SITY.  Nigdy nie
miało  to  miejsca.  Miało  miejsce  natomiast  długie  oczekiwanie  na
niedostarczony  od  razu  pojemnik  na  suche  i  wysłuchiwanie
niecenzuralnych  komentarzy  panów,  którym  niewygodnie  było
opróżniać worek zastępczy.

Uwaga dotycząca  mycia  pojemników  została
uwzględniona w zakresie świadczonych usług.
 Z uwagi  na oczekiwania mieszkańców Gmina przejęła
obowiązek utrzymania pojemników w należytym stanie
sanitarnym  i technicznym  z  częstotliwością  określoną
w §5 ust. 3 Regulaminu.
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Lp. Zgłaszający uwagi Zgłoszona uwaga Odpowiedź

6. Pan B. M. Pryzmy  kompostowe  na  indywidualnych  posesjach  jak  ich
indywidualne  wywożenie  może   spowodować  zwiększenie  chorób
zakaźnych przenoszonych przez owady i gryzonie.

Regulamin  w  przedstawionym  kształcie  został
pozytywnie  zaopiniowany  przez  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Uwaga nieuwzględniona.

7. Pan G. Z. Zniesienie  obowiązku  kompostowania  odpadów  mokrych  we
własnym zakresie, lub  dostarczania  ich do PSZOK.  Kompostowanie
odpadów  zielonych  we  własnym  zakresie  powoduje  zrzucenie
obowiązku  miasta  na  obywateli.  Część  mieszkańców  nie  ma
możliwości  zagospodarowania tych  odpadów. Najlepszą forma jest
utrzymanie  dotychczasowej  formy.  Poparcie  tej  ustawy  może
spowodować  zaśmiecanie  miasta,  wycofanie  się  mieszkańców
z dbałości  o  podległe  im  tereny  zielone  i  cofa  nas  wstecz   od
zamiarów, które przyświecały ustawie śmieciowej. 

Jeżeli  nie  ma  możliwości  kompostowania  odpadów
zielonych  we  własnym  zakresie  Regulamin  przewiduje
jeszcze  dwa  inne  sposoby  postępowania  z  odpadami
zielonymi, tj.: 
- dostarczanie do PSZOK, lub
-  odbiór  w  okresie  od  1  kwietnia  do  31  października
przez  firmę wywozową  (w ilości  1  worka  na  miesiąc)
- §2 ust. 4 pkt 1 uchwały o zakresie świadczonych usług.
Zatem  nie  zasadnym  jest  stwierdzenie,  że  jest  to
zrzucenie obowiązku na obywateli.
Uwagi nieuwzględnione.

8. Pan S. D. Proponuję pozostawić: popiół będzie odbierany w okresie od 1.10 do
31.04  w  każdej  ilości,  natomiast  od  01.05  do  30.09  właściciel
nieruchomości dostarczać będzie popiół do PSZOK.  W okresie zimy
2013/2014  w  czasie  mrozów  co  2  tygodnie  zapełniłem  3  do  4
pojemników na popiół. W okresie letnim nie wytwarza się popiołu,
odbiór jest niepotrzebny. Niewielkie ilości powstałe  w okresie letnim
można zmagazynować w pojemnikach.

1  pojemnik  może  być  dla  palących  w kominku,  a  nie  w  piecu
ogrzewający duży dom. 

Uwaga  nie  została  uwzględniona,  gdyż  podczas  tzw.
„interwencyjnego  odbioru  popiołu  w  okresie  letnim”
w miesiącu  wrześniu  br.  odebrano  popiół  z  ok.  3  970
punktów odbioru. 

W  uzasadnionych  przypadkach  liczba  i  rodzaj
pojemników  może  zostać  ustalona  indywidualnie
(§2  ust. 2.  uchwały  o  zakresie  świadczonych  usług).
Uwaga uwzględniona.

9. Pan J. M. Kompostowanie  sprawi  konflikt  z  sąsiadami  z  powodu  braku
dogodnego  miejsca  na  posesji,  małe  odległości  między  domami;

Jeżeli  nie  ma  możliwości  kompostowania  odpadów
zielonych  we  własnym  zakresie  Regulamin  przewiduje
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Lp. Zgłaszający uwagi Zgłoszona uwaga Odpowiedź

palenie  liści,  traw  przyczyni  się  do  zwiększenia  zanieczyszczenia
powietrza  oraz  zadymienia  okolicy,  zaś  dostarczanie  odpadów
zielonych do  PSZOK  jest  niemożliwe  ze  względu na  brak  środków
transportu, czasu i związane z tym wysokie koszty.

jeszcze  dwa  inne  sposoby  postępowania  z  odpadami
zielonymi, tj.: 
- dostarczanie do PSZOK, lub
-  odbiór  w  okresie  od  1  kwietnia  do  31  października
przez  firmę wywozową  (w ilości  1  worka  na  miesiąc)
-  §2 ust. 4 pkt 1 uchwały o zakresie świadczonych usług.
Nieoczekiwany  wzrost  ilości  oddawanych  przez
mieszkańców  Bielska-Białej  odpadów  zielonych
i ograniczone moce przerobowe kompostowni ZGO S.A.
wymusił   proponowaną zmianę w zakresie oddawania
odpadów zielonych.
Uwagi nieuwzględnione.

10. Pan S. W. Ograniczenie  odbioru  odpadów  zielonych  wpłynie  tylko  na  to,  że
będzie ich mniej na kompostowni.
Mam kilka pytań:

1. Czy odpady które my sami zawieziemy na kompostownie będą
mniej uciążliwe?

2. Czy w tym wszystkim nie chodzi tylko o to aby ograniczyć zbiórkę
takich odpadów?

3. Co  ma  zrobić  ktoś  kto  nie  ma  samochodu  a  posiada  takie
odpady?

4. Czy mamy wrócić do palenia na swoich działkach liści i gałęzi?

Nieoczekiwany  wzrost  ilości  oddawanych  przez
mieszkańców  Bielska-Białej  odpadów  zielonych
i ograniczone moce przerobowe kompostowni ZGO S.A.
wymusił  proponowaną  zmianę  w  zakresie  oddawania
odpadów zielonych.
1.  Szacuje się, że ilość odpadów zielonych dostarczona
do  PSZOK  będzie  mniejsza  niż  dotychczasowa  ilość
odpadów  zielonych  odbieranych  od  mieszkańców  bez
limitu,  co  spowoduje,  że  kompostownia  będzie  mniej
obciążona i zmniejszy się jej uciążliwość odorowa.
2.  Tak.  Proponowane  zmiany  w  zakresie  odpadów
zielonych mają na celu zmniejszenie tego strumienia. 

3. Można  zamówić  usługę  dodatkową,  polegającą  na
transporcie odpadów do PSZOK.

4. Z  uwagi  na  fakt,  że  na  terenie  Gminy  Bielsko-Biała
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Lp. Zgłaszający uwagi Zgłoszona uwaga Odpowiedź

prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów zielonych
spalanie  zgromadzonych  części  roślinnych  jest
niedozwolone (art 31 ust. 7 ustawy o odpadach).
Uwagi nieuwzględnione.

11. Pan A. T. Kompostowanie  we  własnym  zakresie  spowoduje  nieprzyjemne
zapachy w całym Bielsku-Białej. Mieszkańcy będą palić trawę ,liście
co spowoduje bardzo wysoki stopień zanieczyszczenia całego Bielska
co będzie powodować  liczne choroby  a nawet zagrożenie życia ludzi.
Opłaty tak już są wysokie a nowe propozycje zwiększą je na pewno. 
Dotychczas  było  zasadne  że  odpady  zielone  gromadziło  się
w pojemniku  na mokre.

Regulamin  w  przedstawionym  kształcie  został
pozytywnie  zaopiniowany  przez  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Uchwała  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie ulega zmianie.
Przed  reformą  śmieciową  większość  mieszkańców  nie
oddawała  odpadów  zielonych  firmie  wywozowej  tylko
zagospodarowała  je  we  własnym  zakresie  i  nie
powodowało to żadnych negatywnych skutków.
Uwagi nieuwzględnione.

12. Pani A. P. Wykreślenie z § 2 ust.  1.  pkt.  7)  zdania: „utrzymanie pojemników,
o których  mowa  w  pkt  6  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym,
porządkowym  i  technicznym.”  Jest  to  bieżący  obowiązek
użytkowników  pojemników  czyli  mieszkańców/zarządców
nieruchomości.

Nadać nowe brzmienie  § 2  ust.  10  „Popiół  po ostygnięciu  należy
gromadzić  w  metalowych  pojemnikach  lub  w  pojemnikach
przeznaczonych  do  gromadzenia  popiołu.  Zabrania  się  zalewania
popiołu  wodą.  (…)  Nie  powinno się  ze  względów bezpieczeństwa
składować  rozżarzonego  popiołu.  Z  uwagi  na  ciężar  i  problemy
z transportem  pojemników  nie  powinno  się  też  zalewać  popiołu
wodą.

Uwaga  w  części  uwzględniona –  Gmina  przejęła
obowiązek utrzymania pojemników w należytym stanie
sanitarnym i technicznym (§3 pkt 4 uchwały o zakresie
świadczonych usług). Usunięto słowo „porządkowym”.

W  zakresie  prawidłowego  postępowania  z  popiołem
będzie prowadzona kampania informacyjno-edukacyjna.
Uwaga nieuwzględniona.

13. Pan R. L. Propozycja rozszerzenia zapisu:
 c/ gromadzić w biodegradowalnych workach wymienionych w § 5

Z  danych  statystycznych  wynika,  że  w  miesiącu
listopadzie strumień odpadów zielonych zanika.  Uwaga
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ust. 5, które odbierze -  w okresie od 1 kwietnia do  30 listopada -
firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu (…).
Biorąc pod uwagę okresy powstających odpadów zielonych, tj. okres
porostu  trawy  i  okres  jesienny  opadających liści,  co  jest  związane
z ilością odpadów zielonych, odbiór tych odpadów w ramach opłaty
za odpady komunalne powinien być wg propozycji

Propozycja  rozszerzenia  zapisu:  Ilość  odpadów  komunalnych
odbieranych  od  właściciela  nieruchomości  w  zamian  za  uiszczoną
opłatę zostanie określona odrębnie, w tym ilość bezpłatnych worków
biodegradowalnych na odpady zielone. Opłata za odpady komunalne
jest już  odpowiednio wysoka i  powinna obejmować również  koszt
worków.

Propozycja zmiany zapisu: 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 30 września i w ilości 3 worków miesięcznie w okresie
od 1 października do 30 listopada,  w pozostałym okresie odpady te
nie będą odbierane.
Biorąc pod uwagę okres porostu trawy i okres jesienny opadających
liści,  co jest związane z ilością odpadów zielonych, rozkład odbioru
powinien wyglądać wg propozycji.

nieuwzględniona.

Worki  na  odpady  zielone  dostarczone  zostaną  przez
firmę wywozową (w ilości  1 worka/miesiąc w okresie od
1 kwietnia do 31 października - §2 ust. 4 pkt 1 uchwały
o zakresie  świadczonych usług)  –  w ramach  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Uwaga
uwzględniona.

W  przypadku  większej  ilości  odpadów  zielonych
pozostaje możliwość kompostowania tych odpadów we
własnym  zakresie  lub  dostarczenie  ich  do  PSZOK.
Uwaga nieuwzględniona.

14. Pan A. S. Wprowadzenie regulaminu nakłada dodatkowe obciążenia finansowe
na  obywateli  poprzez:  konieczność zakupu  odpowiednich  worków,
w tym worków biodegradowalnych; 

Uwaga dotycząca konieczności  zakupu worków, w tym
biodegradowalnych  jest  niezasadna,  gdyż  worki
biodegradowalne,  w których  należy  gromadzić  odpady
zielone  dostarczy  firma  wywozowa  w  ilości
1 worka/miesiąc  w  okresie  od  1  kwietnia  do
31 października  -  §2  ust.  4  pkt  1  uchwały  o  zakresie
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Przeniesienie  na  właścicieli  i najemców  nieruchomości  obowiązku
mycia, dezynfekcji  i  naprawy pojemników na odpady; przeniesienie
na obywateli kosztów dostarczania odpadów do Zakładu Gospodarki
Odpadami.

Regulamin przenosi  dodatkowe koszty na właścicieli  nieruchomości
związane  z  utrzymaniem  w  należytym  porządku  terenów
publicznych,  chodniki,  trawniki  przylegające  do  nieruchomości.
Koszenie trawy oraz sprzątanie należy do właścicieli. W świetle tego
regulaminu, utylizacja powstałych odpadów, w szczególności odpady
biologiczne (trawa, liście)  przysporzy dodatkowych kosztów. Gmina
już korzysta przez przeniesienie obowiązku sprzątania na właścicieli.
Dodatkowo  każe  płacić  za  wywóz  odpadów  ponadstandardowe
kwoty.
Nieuzasadnione  dodatkowe  obciążenie  finansowe  obywateli,
szczególnie  na  terenie  posesji,  gdzie  nie  ma  warunków  na
przechowywanie i kompostowanie odpadów.
Po  wprowadzeniu  selektywnej  zbiórki  odpadów,  koszty  wywozu
odpadów wzrosły o 100%. Jakość świadczonych usług nie poprawiła
się.  Uciążliwość zakładu utylizacji  spowodowała,  że  nieruchomości
w Bielsku-Białej  są praktycznie niezbywalne.  Smród jaki  wydobywa
się  z zakładu  jest  odczuwalny  nawet  w  Komorowicach,  Kozach.
Czasem dociera do Oświęcimia. W związku z powyższym nie widzę
powodu do ponoszenia  przez mieszkańców dodatkowych  kosztów.

świadczonych usług.

Uwaga dotycząca  przeniesienie  na  właścicieli
nieruchomości  obowiązku mycia, dezynfekcji  i  naprawy
pojemników  na  odpady  została  uwzględniona
w uchwale  o  zakresie  świadczonych  usług.  Wychodząc
naprzeciw  oczekiwaniom mieszkańców Gmina  przejęła
obowiązek  utrzymania pojemników w należytym stanie
sanitarnym  i  technicznym  z  częstotliwością  określoną
w §5 ust. 3 Regulaminu.

Uwaga dotycząca  utrzymania  w  należytym  stanie
porządkowym  chodników  położonych  wzdłuż
nieruchomości  jest  niezasadna,  gdyż  zgodnie
z  art.  5  ust. 1  pkt  4  ustawy  o  utrzymaniu  czystości
i  porządku  w gminach  obowiązek  ten  należy  do
właścicieli nieruchomości.
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Gmina nie wywiązuje się z tworzenia punktów PSZOK.

15. Pani A. S. W  związku  z  propozycja  zmiany  dot.  założenia  kompostowni  przy
budynkach jednorodzinnych – na odpady mokre /  trawa,  liście …/
proszę  o  uwzględnienie  zakupu  i  rozdania  właścicielom  posesji
środków chemicznych do zwalczania ślimaków i gryzoni, które się tam
zadomowiają. A co z gałązkami z przycinanych żywopłotów i drzew
owocowych na posesjach – jak nie wolno palić.
Bo  w  kompostowniku  gałęzie  bardzo  długo  się  rozkładają  i  nie
zamierzam tego chomikować !!
Dotyczy to również domów wielorodzinnych – blokówce bo tam tez
się kosi trawę.

Regulamin  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie
miasta  Bielska-Białej,  zwany  dalej  Regulaminem,
przewiduje  trzy  sposoby  postępowania  z  odpadami
zielonymi:
- kompostowanie we własnym zakresie, lub
- dostarczanie do PSZOK, lub
-  odbiór  w  okresie  od  1  kwietnia  do  31  października
przez  firmę wywozową (w ilości  1  worka  na  miesiąc).
Zatem  istnieje  też  inny  sposób  zagospodarowania
odpadów zielonych niż kompostowanie.
Regulamin  w  przedstawionym  kształcie  został
pozytywnie  zaopiniowany  przez  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
Uwaga nieuwzględniona.

16. Pan M. K. §2.2-gdzie składować przeterm. leki i  odpady chem.? brak wskazań
lokalizacji  takich punktów /wybrane apteki  lub drogerie lub sklepy
z art.chem?  W  ’gniazdach  dzwonów  ‘  można  by  też  lokować
odpowiednie pojemniki, by szczególnie osoby starsze i schorowane
nie musiały z  tymi  odpadami ’przemieszczać się’ specjalnie dla tej
uchwały.

§2.7 –mycie pojemników, dalej – ich naprawa..Kto to sprawdzi, jeśli
nakazuje  się  mycie  właścicielom,  a  kto  ma  naprawiać  te
pojemniki?  /własność  SITY/-czy  także  schorowane  babcie
i niepełnosprawni?

§2.1-2-odpady  zielone  ...  gromadzić  w  biodegradowaln.  Workach.
i dostarczyć do PSZOK..

Przeterminowane  leki  i  chemikalia  można  bezpłatnie
oddać do PSZOK. Ponadto przeterminowane leki można
oddawać  do  niektórych  aptek.  Wykaz  tych  aptek
zamieszczony  jest  na  stronie  internetowej  Urzędu
Miejskiego  w Bielsku-Białej  i  uaktualniany  na  bieżąco.
Uwaga nieuwzględniona 

Gmina  przejęła  obowiązek  utrzymania  pojemników
w należytym stanie sanitarnym i technicznym – uchwała
o zakresie świadczonych usług. Uwaga uwzględniona.

Worki  biodegradowalne,  w  których  należy  gromadzić
odpady  zielone  dostarczy  firma  wywozowa  w  ilości
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1/Gdzie i za ile te worki nabyć? Czym dowozić? Po co jeżdżą pięknie
opisane samochody SITY:’’jadę do kompostowni’, co na to przepisy
bhp i sanepid?

2/co z kompostem z zielonych pasów przyulicznych /trawa + liście
z drzew/  należących  do  MZD  lub  mienia  gminy,  a  co  sprzątają
mieszkańcy?
3/Ogólnie - pełno niedomówień, brak spójności pomiędzy podanymi
projektami  uchwał,  a  ile  gmin  'sprzedaje'  swe  śmieci  do  'naszej'
kompostowni i teraz brak miejsca na 'nasze' śmieci? 

1 worka/miesiąc  w  okresie  od  1  kwietnia
do 31 października z częstotliwością określoną w §5 ust.
3 Regulaminu. 

Odpady pochodzące z pasa drogowego należą do jego
administratora,  ZGO  S.A.  od  września  br.  przyjmuje
odpady zielone tylko z gospodarstw domowych, tak więc
odpady  zielone  nie  pochodzące  z  gospodarstw
domowych nie są zagospodarowywane w Bielsku-Białej. 
Uwagi nieuwzględnione.

17. Pani J. O. zmiana w § 2 ust.4 pkt 1 – zamiast „120l miesięcznie” powinno być
„120l  dwa  razy  w  miesiącu”.  Jeden  worek  o  pojemności  120l
miesięcznie  to  zbyt  mała  ilość   odbieranych  odpadów  mokrych
w przypadku  właścicieli  małych  nieruchomości,  którzy  nie  mogą
założyć kompostownika.

Zmiana redakcji § 2 ust.1 pkt 1 - regulacja w swojej treści odnosi się
do ust.2 pkt 1, którego nie ma.  

Uwaga dotycząca przyznania dwóch worków miesięcznie
nie  została  uwzględniona.  Statystycznie  w  okresie
wegetacji roślin jedno gospodarstwo domowe na terenie
miasta  Bielska-Białej  oddaje  1,18  worka  miesięcznie
z odpadami  zielonymi.  Zwiększenie  limitu  do  dwóch
worków  spowoduje  znaczne  zwiększenie  strumienia
odpadów zielonych trafiających do kompostowni, co nie
jest  możliwe  ze  względu  na  ograniczone  moce
przerobowe kompostowni. Nadmiar odpadów zielonych
można zawieźć we własnym zakresie do PSZOK. 

Uwaga dotycząca  redakcji  §  2  ust.1  pkt  1  została
uwzględniona.

18. Pani A. H. Firma  odbierająca  odpady  powinna  sprawdzać  prawidłowość
opakowań mokrych. 

Nie  ma  możliwości,  aby  firma  kontrolowała  rodzaj
worków  znajdujących  się  w  pojemnikach  z  odpadami
mokrymi. Taki proceder skutkowałby wydłużeniem czasu
odbioru odpadów i wzrostem kosztów. W prowadzonej
kampanii  informacyjno-edukacyjnej  zostanie  położony
nacisk  na  konieczność  używania  worków
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Problem worków foliowych w mokrych.

Możliwość  zakupu  worków  biodegradowalnych  w  preferencyjnych
cenach. Aby mieszkańcy Bielska z nich korzystali.

biodegradowalnych. Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga dotycząca  worków  biodegradowalnych
używanych  przez  mieszkańców  została  uwzględniona
poprzez  zmianę  zapisu  w §2 ust.  8  pkt  2 na:  „odpady
komunalne (…), o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy,
przy czym do pojemnika nie można wrzucać odpadów
w workach foliowych nie ulegających biodegradacji.”

Gmina nie ma wpływu na ceny rynkowe worków.

19. Pan J. S.
Stowarzyszenie
Atmosfera w Lipniku

Należy  uściślić  popularną  nazwę  dodając  każdorazowo:
mokre/biodegradowalne oraz suche/odzyskiwane.

Należy  dodać  ppkt.  3  m  mówiący  konkretnie  o  obowiązku
gromadzenia  odpadów  komunalnych  (kuchennych)  w  małych  20
litrowych workach biodegradowalnych dla procesu kompostowania,
lub gromadzeniu w pojemnikach luzem.
Worki należy przechowywać w pojemnikach z dostępem powietrza
aby nie zachodziły  procesy zagniwania. Odpady kuchenne powinny
być maksymalnie odsączone”.
W/w odpady nie mogą być zanieczyszczane szkłem, metalem i innymi
foliami.

Uwaga dotycząca  uściślenia  nazw  została  częściowo
uwzględniona w  Regulaminie  poprzez  dodanie
sformułowań w §2: 
ust.  8  „Odpady  zielone  oraz  odpady  komunalne
ulegające biodegradacji, o których mowa ...”
ust.  9  „Odpady,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  9-13
(tzn. odpady podlegające odzyskowi)...”.

Uwaga dotycząca  obowiązku  gromadzenia  odpadów
w małych  workach  biodegradowalnych  została
uwzględniona częściowo  w  Regulaminie  poprzez
dodanie  §2  ust.  8  pkt  2  „odpady  komunalne  (…),
o którym mowa w art. 6d ust.  1 ustawy,  przy czym do
pojemnika  nie  można  wrzucać  odpadów  w  workach
foliowych  nie  ulegających  biodegradacji.”   Ponadto
będzie prowadzona kampania informacyjno-edukacyjna
dotycząca  prawidłowego  gromadzenia   odpadów
mokrych.
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Dla  właścicieli  deklarujących  kompostowanie  zielonych na  własnej
nieruchomości   gmina wprowadza dotację pokrywającą związane z
tym koszty.

Odpady takie jak pampersy czy higieny osobistej pakować w workach
foliowych i gromadzić w pojemnikach na odpady suche.

Należy zmienić treść zapisu. Usunąć zapis: „nie rzadziej niż jeden raz
na rok” i zapis „nie rzadziej niż jeden raz na kwartał”. 
Dodać zapis „pojemniki mają być czyste zawsze”.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dbać o stan pojemników.
Dlaczego  ten  obowiązek  został  przerzucony  na  właścicieli
nieruchomości? Czy konsekwentnie zostanie obniżona stawka skoro
nie obejmuje już tego zakresu?

Należy uzupełnić treść punktu o zapis: „podlegającej  biodegradacji
w procesie kompostowania”.

Do gromadzenia odpadów, o których mowa w par 2 ust.1 pkt 9-13

Uwaga dotycząca  dotacji  nie  została  uwzględniona,
ponieważ  nie  ma  możliwości  stosowania  dopłat  dla
właścicieli  nieruchomości  kompostujących  odpady
zielone.

Uwaga dotycząca  pampersów  i  środków  higieny
osobistej  nie  została  uwzględniona, ponieważ
planowany  jest  zakup  przez  ZGO  S.A.  sprzętu  do
sortowania odpadów mokrych oraz do poprawy jakości
wsadu do bioreaktora.

Uwaga dotycząca  czystości  pojemników  nie  została
uwzględniona, gdyż nie ma możliwości technicznych, by
pojemniki były zawsze czyste.

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  mieszkańców
Gmina  przejęła  obowiązek  utrzymania  pojemników
w należytym  stanie  sanitarnym  i  technicznym
z częstotliwością  określoną  w §5  ust.  3  Regulaminu
–  uwaga  uwzględniona w  uchwale  o  zakresie
świadczonych usług. 

Uwaga dotycząca  rozszerzenia  zapisu:  „podlegające
biodegradacji  w  procesie  kompostowania”  nie  została
uwzględniona,  albowiem  producenci  worków
biodegradowalnych nie zamieszczają na nich informacji
o rodzaju czynnika, który powoduje ich rozkład, czyli czy
jest to proces kompostowania, czy też promienie UV.

Uwaga mówiąca  o  tym,  że  odpady  mokre  mogą  być
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dopuszcza się stosowanie worków foliowych. Ten punkt regulaminu
(w  oryginale  pkt  7-13)  wskazuje,  że  odpady  mokre  mogłyby  być
gromadzone w opakowaniach niebiodegradowalnych.  

Należy dodać nowy §: „Firma wybrana w drodze przetargu będzie
prowadzić  systematyczną  kontrolę  selektywnej  zbiórki  odpadów,
a zwłaszcza  kontrolę rodzaju worków, stanu uwodnienia  i  czystości
pojemników odpadów mokrych. Firma będzie poddawać kontroli 5 %
pojemników  do  zbierania  odpadów  mokry  miesięcznie.  Przy
stwierdzeniu  niezgodności  po  raz  pierwszy  firma  pozostawi
informację  o  konieczności  poprawy,  każde  kolejna  niezgodność
będzie skutkował naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości …”  

Należy  dodać  nowy  §:  „Właściciele  nieruchomości  zostaną
wyposażeni w pojemnik z dostępem powietrza oraz proporcjonalną
do ilości mieszkańców ilość 20 litrowych worków biodegradowalnych
dla  procesu kompostowania.  Dodatkowo firma wybrana  w drodze
przetargu  będzie  prowadzić  sprzedaż  worków  na  odpady
biodegradowalne  dla  procesu  kompostowania  na  warunkach
preferencyjnych…”

w par.  1.  „Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na  terenie
nieruchomości” napisano o odpadach komunalnych pochodzących z
gospodarstw domowych, a w rozdziale 2 par.7. wymienia się rodzaje
pojemników  dla  różnych  instytucji  nie  będących  gospodarstwami
domowymi, prosimy o przesłanie wyjaśnienia w zakresie: 
1.  Czy  instytucje  wymienione  w  rozdziale  2  par.7  podlegają
odrębnemu regulaminowi?

2.  Czy  w  wymienionych  instytucjach  jest  prowadzona  selektywna

gromadzone  w  opakowaniach  niebiodegradowalnych
jest niezasadna – cytat dotyczy odpadów suchych.

Nie  ma  możliwości,  aby  firma  systematycznie
kontrolowała  rodzaj  worków  znajdujących  się
w pojemnikach  z  odpadami  mokrymi,  a także  stan
uwodnienia  odpadów  mokrych.  Taki  proceder
skutkowałby  wydłużeniem  czasu  odbioru  odpadów
i wzrostem kosztów. Uwaga nieuwzględniona.

Wyposażenie właścicieli  nieruchomości w 20 l worki na
odpady  kuchenne  spowodowałoby  wzrost  opłaty
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.
Będzie prowadzona kampania informacyjno-edukacyjna
w tym zakresie. Uwaga nieuwzględniona.

1.Gmina  Bielsko-Biała  objęła  systemem  gospodarki
odpadami  komunalnymi  również  nieruchomości
niezamieszkałe. Regulamin dotyczy wszystkich właścicieli
nieruchomości  na  terenie  miasta.  Z  terenu
nieruchomości  niezamieszkałych  odbierane  są  przez
Gminę tylko odpady komunalne, tj. takie które powstają
w wyniku przebywania na nich zatrudnionych osób. 

2.Firmy tak jak mieszkańcy mogą deklarować selektywną
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zbiórka odpadów, zwłaszcza odpadów mokrych?

3. Czy odpady mokre z wymienionych w rozdziale 2 par.7 instytucji są
kierowane  do  instalacji  fermentacji  lub  innych  instalacji
unieszkodliwiania odpadów ?
W związku z tym że eksperci zwracają w sposób szczególny uwagę, że
odpady  komunalne  z  miejsc  zbiorowego  żywienia  typu  hotele,
stołówki, restauracje powinny trafiać do instalacji fermentacji, a więc
do instalacji innych niż kompostowani ZGO.

zbiórkę odpadów. 

3.Odpady  powstające  w  wyniku  prowadzonej
działalności  gospodarczej, w tym odpady mokre nie są
odpadami  komunalnymi,  czyli  np.  resztki  jedzenia
z miejsc  zbiorowego  żywienia  nie  są  uznawane  za
odpady  komunalne.  Na  wywóz  odpadów  powstałych
w wyniku  prowadzonej  działalności  gospodarczej
właściciele  nieruchomości  niezamieszkałych  mają
obowiązek  posiadać  odrębną  umowę.  Odpady  te  nie
trafiają  do  ZGO  S.A.  Miejsca  zbiorowego  żywienia  są
kontrolowane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

20. Pan M. Z. Proponowane  zmiany  nakładają  na  mieszkańców  miasta
dodatkowe obowiązki, które  dotychczas    leżały  po stronie  gminy.
W szczególności  dotyczy  to  obowiązku  kompostowania  odpadów
zielonych we własnym zakresie (lub dostarczania ich do PSZOK) 

oraz  utrzymywania  pojemników  w  czystości  przez  właścicieli
nieruchomości (dotychczas – obowiązek SITA). 

Nowe regulacje nie przewidują natomiast żadnych mechanizmów ulg

Oprócz  kompostowania  i  dostarczania  odpadów
zielonych  do  PSZOK  właściciele  nieruchomości  mogą
gromadzić odpady zielone w workach (1 worek/miesiąc)
w  okresie  od  1  kwietnia  do  31 października.
Worki te odbierze firma wywozowa.

Uwaga dotycząca  przeniesienie  na  właścicieli
nieruchomości  obowiązku mycia, dezynfekcji  i  naprawy
pojemników  na  odpady  została  uwzględniona
w uchwale  o  zakresie  świadczonych  usług
§3  pkt  4.  Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom
mieszkańców  Gmina  przejęła  obowiązek  utrzymania
pojemników  w należytym  stanie  sanitarnym
i technicznym.

Uwaga dotycząca  ulg  finansowych  dla  mieszkańców
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finansowych dla mieszkańców, obciążonych nowymi obowiązkami. 
Oznacza to przerzucenie kosztów nieudanych inwestycji miejskich na
barki  mieszkańców oraz  złamanie zasady  zaufania  do zawieranych
umów.

Odrzucenie  proponowanych  zmian  w  przedstawionym  do
konsultacji kształcie.     

obciążonych  nowymi  obowiązkami  nie  została
uwzględniona ponieważ nie ma możliwości stosowania
ulg  dla  właścicieli  nieruchomości  kompostujących
odpady zielone.

2) uwagi niedotyczące przedmiotu konsultacji
- przekazane przez: Pana K. T., Pana P. K., Pana A. Z., Panią E. K., Pana T. H. dotyczące uciążliwości zapachowych związanych z działalnością ZGO S.A.
- przekazane przez: Pana Sławomira S. dotycząca wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych biorących udział w Programie Rodzina+. 
4. Niniejszy protokół zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz w Magazynie Samorządowym „W BIELSKU-BIAŁEJ”.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta
[-] Lubomir Zawierucha
Zastępca Prezydenta
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