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PREZYDENT MIASTA  
    BIELSKA-BIAŁEJ       Bielsko-Biała,  19 października 2020 r. 
           

 

 

 

 

 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 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. 
 

1. Przedmiotowe konsultacje ogłoszono w dniu 2 października 2020 r. Ogłoszenie  

w sprawie konsultacji zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej, na słupach ogłoszeniowych rozmieszczonych na terenie objętym 

konsultacjami, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. 

  

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce 

przeprowadzenia konsultacji. 

  

Ogłoszenie było dostępne do 19 października 2020 r. 

 
 

2. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 12 października 2020 r.  

do 18 października 2020 r. 

 
 

3. W trakcie trwania konsultacji złożono 2 formularze, na których zgłoszono uwagi 

do projektu ww. uchwały. 

 

4. Zgłoszono nw. uwagi, opinie, propozycje: 

Lp. PROJEKT 

UCHWAŁY: 

TREŚĆ UWAGI: LICZBA 

UWAG: 

SPOSÓB 

ROZPATRZENIA 

UWAG: 

1.  dot. 

szczegółowego 

sposobu  

i zakresu 

świadczenia 

usług  

w zakresie 

W worki lub pojemniki do 

gromadzenia odpadów 

powinny zostać wyposażone 

również nieruchomości 

niezamieszkałe (lokale 

użytkowe) na identycznych 

zasadach jak nieruchomości 

1 Uwaga nie dotyczy 

zakresu konsultacji  
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odbierania 

odpadów 

komunalnych 

zamieszkałe.   

2. Zwiększenie częstotliwości 

odbioru mebli i innych 

odpadów 

wielkogabarytowych, a także 

elektroodpadów dla 

nieruchomości 

wielolokalowych do minimum 

8 razy na rok kalendarzowy.  

Wraz z ww. odpadami 

powinny być również 

odbierane opony, okna. 

Umożliwienie odbioru 

odpadów „problemowych”, tj. 

części samochodowych i 

odpadów typu „papa” 

podrzucanych pod altany. 

1 Uwaga nie dotyczy 

zakresu konsultacji 

3. Zwiększenie częstotliwości 

odbioru frakcji papier do 2 

razy w tygodniu. 

1 Uwaga nie dotyczy 

zakresu konsultacji 

4. Zwiększenie częstotliwości 

odbioru odpadów w okresie 

świątecznym. 

1 Uwaga nie dotyczy 

zakresu konsultacji 

5. Dostarczenie worków na 

odpady zielone dla 

nieruchomości w zabudowie 

wielorodzinnej.  

Brak definicji 

„przydomowego ogródka” co 

powoduje problemy 

interpretacyjne. 

1 Uwaga 

nieuwzględniona - 

kwestie te będą 

uzgadniane 

indywidualnie na 

etapie składania 

deklaracji. 

6.  Zwiększenie częstotliwości 

mycia pojemników na 

odpady komunalne do 12 

razy w roku – pojemniki na 

bioodpady i niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne; minimum 2 razy 

w roku pojemniki 

pozostałych frakcji. 

Określenia zakresu mycia 

1 Uwaga nie dotyczy 

zakresu konsultacji 
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i dezynfekcji pojemników.  

7. Należy doprecyzować, czy 

(lokale użytkowe) znajdujące 

się w budynku 

wielolokalowym 

(nieruchomości 

zamieszkałej), w ramach 

przyjmowanych odpadów 

przez PSZOK, uszczuplają 

limit odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych 

mieszkańców (8 ton rocznie) 

1 Uwaga 

nieuwzględniona - 

zgodnie 

z brzmieniem § 1 

ust. 4 przedmiotowej 

uchwały – limit 

dotyczy 

nieruchomości 

zamieszkałej, tak 

więc limit 8 ton nie 

zostaje uszczuplony  

w przypadku 

skorzystania z niego 

przez właścicieli 

lokali użytkowych. 

8. Uzależnienie ilości 

odbieranych worków z frakcji 

odpady zielone z 

nieruchomości od ilości 

zawartych w nieruchomości 

umów dzierżawy terenu.  

1 Uwaga 

nieuwzględniona - 

kwestie te będą 

uzgadniane 

indywidualnie na 

etapie składania 

deklaracji. 

 

5. W trakcie trwania konsultacji zgłoszono 5 uwag, które nie dotyczyły 

konsultowanego projektu uchwały. 

 

6. Niniejszy protokół zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. 

  

       Z up. Prezydenta Miasta 

               [-] Piotr Kucia 

          Zastępca Prezydenta  


