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 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonował 

nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, polegający na przejęciu 

przez Gminę obowiązku organizacji odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Przejęcie przez Gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi nie zwalnia jednak właścicieli nieruchomości 

z obowiązków zbierania (gromadzenia) oraz segregowania odpadów. Zasady określające 

jakie rodzaje odpadów należy gromadzić selektywnie oraz jak należy segregować, czyli jakie 

odpady należy gromadzić w pojemnikach przy nieruchomości, a jakie oddawać do punktów 

selektywnej zbiórki odpadów (sposób pozbywania się odpadów) określa uchwała 

nr XXIII/583/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.  

Zgodnie z art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Rada Miejska ma obowiązek określić stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz określić niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

 26 czerwca 2012 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej uchwałą nr XX/498/2012 dokonała 

wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych w oparciu o ilość zużywanej wody na danej nieruchomości.  

 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek 

budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Koszt tego zadania ma być wkalkulowany w opłatę za gospodarowanie 

odpadami. Gmina Bielsko-Biała posiada już taką instalację, która została uruchomiona 

w czerwcu 2012 r. Dlatego też koszt budowy instalacji nie musi być bezpośrednio wliczany do 

całkowitych kosztów systemu, jednakże zwrot tych kosztów jest wkalkulowany w koszty 

działania Zakładu, co ma przełożenie na cenę za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów 

w Zakładzie.   

 Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada 

Miejska określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod 

uwagę: 

- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, 
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- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

- przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, 

a w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo. 

Zakładając, że każda osoba wytwarza ok. 325 kg odpadów rocznie, a w mieście 

mieszka ok. 172 300 osób można wnioskować, że w 2013 r. powstanie ok. 56 000 Mg (ton) 

odpadów komunalnych. Ponieważ nowy system zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2013 r. 

i obejmuje pół roku, przyjęto proporcjonalnie ilość powstających odpadów na poziomie 

28 000 Mg. Zakłada się, że w pierwszym roku lub w pierwszych dwóch latach obowiązywania 

nowego systemu będzie następowało zjawisko tzw. „sprzątania strychów i piwnic”. Zgodnie 

z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, odpady oznaczają każdą 

substancję lub przedmiot należący do jednej z określonych kategorii, w tym kategorię 

odpady komunalne, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia 

się jest obowiązany.  Zatem obligatoryjne wnoszenie przez właścicieli nieruchomości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezależnie od faktycznie wytworzonych 

i oddanych odpadów, może być bodźcem do pozbycia się nagromadzonych przez wiele lat 

rzeczy, które w momencie podjęcia decyzji przez mieszkańca Gminy o ich pozbyciu się, dla 

Gminy pojawią się jako odpady komunalne. W tej sytuacji założono nadwyżkę (tzw. „górkę”) 

odpadów komunalnych na poziomie 50 % wagowo.  

 Przy powyższym założeniu szacuje się, że w drugim półroczu 2013 r. w systemie 

gospodarki odpadami pojawi się ok. 42 000 Mg odpadów komunalnych.  

Ponieważ nowym systemem objęte są wszystkie nieruchomości zarówno zamieszkałe, 

jak i niezamieszkałe, przyjęto, że ok. 80 % odpadów komunalnych powstaje na 

nieruchomościach zamieszkałych, a 20 % na nieruchomościach niezamieszkałych. Taki 

podział wynika z analizy umów, dotychczas zawartych, na odbiór odpadów komunalnych. 

Natomiast nie wszyscy właściciele nieruchomości podpisali stosowne umowy. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu, które obejmują koszty: 

-  odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

- obsługi administracyjnej, 

- utworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska ma obowiązek określić szczegółowy sposób 

i zakres 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. 

 Przedmiotowa uchwała ma określić w szczególności ilość odpadów komunalnych 

odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz częstotliwość odbierania tych odpadów, 

a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki.  

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i tzw. 

nieruchomości mieszanej, opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina:  

- odbierze bezpośrednio od właściciela nieruchomości odpady zmieszane lub zebrane 

selektywnie odpady MOKRE i SUCHE oraz popiół, 

- odbierze dostarczone przez właściciela nieruchomości do gniazd dzwonów surowce: papier, 

szkło, tworzywa sztuczne + metal + opakowania wielomateriałowe,  
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- odbierze dostarczone przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki 

odpady określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-

Białej (w tym m.in. pochodzące z gospodarstw domowych: odpady niebezpieczne – zużyte 

baterie, świetlówki, przeterminowane leki – odpady wielkogabarytowe, odpady remontowe, 

zużyty sprzęt AGD i RTV). 

Nie określa się limitów odpadów komunalnych odebranych lub przyjętych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych. Jest to konsekwencja dokonanego 

wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu 

o ilość zużytej wody. 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wniesionej przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych Gmina zorganizuje także sezonowe 

zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina odbierze bezpośrednio od właściciela 

nieruchomości odpady zmieszane lub zebrane selektywnie odpady MOKRE i SUCHE w ilości 

określonej przez właściciela nieruchomości w składanej deklaracji. Każdy dodatkowy 

pojemnik z odpadami powyżej zadeklarowanej ilości również zostanie odebrany, ale będzie 

to usługa dodatkowa, płatna zgodnie z odrębnym cennikiem.  Specyfika strumienia odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych jest inna, niż na 

nieruchomościach zamieszkałych. Bowiem popiół nie jest tutaj odpadem komunalnym oraz 

wiele odpadów, które w gospodarstwie domowym zaliczają się do odpadów komunalnych 

nie są traktowane jako odpady komunalne w strumieniu odpadów komunalnych, 

z nieruchomości niezamieszkałych. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-

Białej. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględnia także 

zagospodarowanie przedmiotowych odpadów przez Regionalną Instalację do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych – Zakład Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej. 

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta 

[-] Lubomir Zawierucha 

Zastępca Prezydenta 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

2. projekt uchwały 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, 

3. formularz konsultacji.  


