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Podstawa prawna 

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi zostały przeprowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 i § 

9 ust. 2 Uchwały nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 

2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7474) oraz Regulaminu w sprawie 

sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-

Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. nr 220, poz. 3186). 

Konsultacjom społecznym poddane zostały następujące projekty uchwał: 

 1) zmiana Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 

2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Bielska-Białej;  

2) zmiana Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 

2017 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;  

3) zmiana Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 

2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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Informacje dotyczące przeprowadzonej akcji informacyjnej 

Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej NR ON-

II.0050.3170.2022.GO rozpoczęły się 18 października 2022 r. i trwały do 2 listopada 2022 r. 

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej: 

https://bip.um.bielsko.pl/a,83136,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektow-uchwal-z-

zakresu-gospodarowania-odpadami-komunalnymi.html, na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym 

z mieszkańcami: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-

spoleczne-dotyczace-projektow-uchwal-z-zakresu-0 

oraz konsultacjom społecznym z NGO: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-

ngo/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektow-uchwal-z-zakresu-0 

Informacja o ogłoszonych konsultacjach zamieszczona została także w zakładce Centrum 

Organizacji Pozarządowych. 

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach ukazało się także w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej” 

(wersja online) https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/konsultacje-spoleczne-6 
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Ogłoszenie opublikowane zostało także na facebooku Centrum Organizacji Pozarządowych, 

 

 

 

oraz na portalu sozosfera.pl 
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W ramach działań promocyjnych informacja została rozesłana mailingiem do bielskich 

organizacji pozarządowych, Rad Osiedli oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Bielsku-Białej. 
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Metody i narzędzia zastosowane w ramach prowadzonych konsultacji 

W ramach prowadzonych konsultacji opublikowane zostały następujące dokumenty:  

- zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr ON-II.0050.3170.2022.GO, 

-  zmiana Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca  

2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  

Bielska-Białej;  

- zmiana Uchwały nr XXXI/579/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca  

2017 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;  

- zmiana Uchwały nr XXI/506/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

- wzór formularza do zgłaszania uwag. 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej, Zarządcy 

Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie prowadzące na terenie miasta Bielska-Białej, działalność statutową 

w zakresie obejmującym przedmiot konsultacji.  

Konsultacje polegały na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie 

pisemnej lub elektronicznej w terminie od 18 października 2022 r. do 2 listopada 2022 r.  

Opinie i uwagi w ramach konsultacji można było zgłaszać poprzez formularz interaktywny 

zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej 

konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

bgo@um.bielsko-biala.pl lub pisemnie w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego 

w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, pokój 404. 

W terminie konsultacji wpłynęło 9  formularzy z uwagami do konsultowanych projektów uchwał.  
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Wykaz opinii i rekomendacji mieszkańców przekazanych w ramach konsultacji 
wraz z przedstawieniem sposobu ustosunkowania się do przedstawionych 

uwag 

 
Lp. PROJEKT 

UCHWAŁY, DO 
KTÓREGO ODNOSI 

SIĘ UWAGA 

TREŚĆ UWAGI: SPOSÓB ROZPATRZENIA 
UWAG: 

1.  Uchwała w sprawie 
zmiany Uchwały nr 
XXXI/578/2017 Rady 
Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia 20 
czerwca 2017 r.  
w sprawie Regula-
minu utrzymania 
czystości i porządku 
na terenie miasta 
Bielska-Białej 

Zmiana minimalnej 
pojemności pojemników  
na odpady komunalne dla 
nieruchomości 
niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne 
na pojemniki 60l - 1 uwaga 

Uwagę uwzględniono 
 

2.  jw. Należy zmienić zakres 
godzin, w których właściciel 
nieruchomości zobowiązany 
jest udostępnić pojemniki 
w dniu odbioru odpadów 
komunalnych, z uwagi na 
obowiązywanie ciszy nocnej 
– 2 uwagi  

Uwagi nie uwzględniono 
Termin „cisza nocna” nie jest 
uregulowany w polskim 
prawodawstwie. Zwyczajowo 
przyjmuje się, że tzw. „cisza 
nocna” czyli czas na 
niezakłócony odpoczynek 
trwa od 22:00 do 6:00.  
Realizacja odbioru odpadów 
w godzinach porannych 
podyktowana jest właśnie 
dbałością o  środowisko oraz 
komfort mieszkańców. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu pojazdy 
odbierające odpady 
komunalne w mniejszym 
stopniu przyczyniają się do 
emisji spalin, które są 
nieporównywalnie bardziej 
szkodliwe od chwilowego 
hałasu. Odbiór w godzinach 
późniejszych z pewnością 
spowodowałby efekt 
utknięcia pojazdów 
w ulicznych korkach 
i nieodebranie odpadów 
z zaplanowanych lokalizacji 
oraz utrudniłby poruszanie 
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się mieszkańcom po 
drogach, co powodowałoby 
zwiększoną emisję spalin.  
Ponadto przedział odbioru 
odpadów komunalnych 
określony został  
z uwzględnieniem godzin 
pracy Zakładu Gospodarki 
Odpadami S.A., 
konieczności zapewnienia 
możliwości rozładowania 
wszystkich pojazdów 
przywożących odpady  
w dniu odbioru oraz 
faktycznej możliwości 
przetwarzania na instalacji 
przywożonych odpadów 
komunalnych.  

3.  jw. Należy uregulować kwestię 
odpowiedzialności 
właściciela nieruchomości za 
stan techniczny i sanitarny 
pojemników, w tym również 
za właściwą segregację 
w poszczególnych 
pojemnikach, w dniu, 
w którym pojemniki są 
wystawione do odbioru przed 
nieruchomość – 1 uwaga 

Uwagi nie uwzględniono 
Wprowadzenie zapisu 
pozwalającego na zwolnienie 
właściciela nieruchomości  
z odpowiedzialności za stan 
techniczny i sanitarny 
pojemników wystawionych 
do odbioru, a także za 
właściwą segregację 
odpadów w nich 
zgromadzonych, będzie 
skutkowało tym, że Organ 
podatkowy zostanie 
pozbawiony możliwości 
egzekwowania ww. 
obowiązków z uwagi na 
konieczność udowodnienia, 
że nieprawidłowości 
wystąpiły w innym dniu, niż  
w tym, na który przypadał 
odbiór odpadów 
komunalnych.   

4.  jw. Konieczność wprowadzenia 
do Regulaminu zapisów  
o 2-3 godzinnym przedziale 
czasowym odbioru odpadów 
z tzw. nieruchomości 
krytycznych, a więc z tych, 
których właściciel 

Uwagi nie uwzględniono 
Wprowadzenie do 
Regulaminu zapisów 
o dwugodzinnym przedziale 
czasowym odbioru odpadów 
komunalnych z punktów 
tzw. „krytycznych” nie jest 
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nieruchomości ma 
obowiązek wystawienia 
pojemników na chodnik lub 
ciąg pieszo-jezdny -  
1 uwaga 

możliwe z uwagi na 
występowanie czynników, 
które mają wpływ na czas 
realizacji usługi odbioru 
odpadów komunalnych 
z nieruchomości, a nie są 
zależne od wykonawcy 
usługi (awarie, przepełnienia 
pojazdów odbierających 
odpady, korki i inne 
zdarzenia w ruchu drogowym 
itp.). 

5.  jw. Należy zmienić brzmienie § 5 
ust. 3 pkt 2) zaproponowane 
w projekcie uchwały, tak aby 
obowiązkiem właściciela 
nieruchomości nie było 
usuwanie odpadów 
komunalnych, które nie są 
odbierane sprzed 
nieruchomości, ale usuwanie 
odpadów zalegających 
luzem poza pojemnikami -  
1 uwaga 

Uwagę uwzględniono 
 

6.  Uchwała w sprawie 
zmiany Uchwały nr 
XXXI/579/2017 Rady 
Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia  
20 czerwca 2017 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 nierucho-
mości opłatę za 
gospodarowanie 

Z zapisu zawartego w § 1 ust. 
1 pkt 7 ppkt c) projektu 
uchwały, regulującego 
kwestię przyznawania 
worków na odpady zielone 
należy usunąć odwołanie  
do ppkt a), tak aby worki 
otrzymywali wszyscy 
właściciele nieruchomości 
zamieszkałych, a nie tylko 
nieruchomości mieszkalnych 
jednorodzinnych  
i w zabudowie szeregowej,  
w przypadku gdy odpady 
komunalne nie są 
gromadzone we wspólnej 
altanie śmietnikowej -  
1 uwaga 

Uwagi nie uwzględniono 
Aktualnie prowadzona jest 
analiza finansowa dotycząca 
wprowadzenia zmian  
w odbiorze odpadów 
zielonych sprzed 
nieruchomości. 
 Decyzja o  kierunku zmian 
uzależniona jest od kosztów 
realizacji usługi, natomiast 
wdrożenie nowych rozwiązań 
możliwe będzie najwcześniej 
w przyszłym roku 
kalendarzowym. 
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odpadami 
komunalnymi 

7.  jw. Zapis § 1 ust. 1 pkt 7 ppkt d) 
powinien otrzymać 
brzmienie: „dla budynków 
wielolokalowych, a także 
w zabudowie szeregowej, 
w przypadku gdy odpady 
komunalne są gromadzone 
we wspólnej altanie 
śmietnikowej - liczba i rodzaj 
dostarczonych pojemników 
oraz worków będzie 
ustalana indywidualnie przez 
Urząd Miejski w Bielsku-
Białej.” - 1 uwaga 

Uwagę uwzględniono 
 

8.  jw. Należy zmienić brzmienie 
zapisu regulującego kwestię 
przyznawania worków na 
odpady zielone, tak aby 
przysługiwał 1 worek  
o pojemności do 120 l 
miesięcznie, na każde  
300 m2 powierzchni terenów 
zielonych - 1 uwaga 

Uwagi nie uwzględniono 
Uzasadnienie - pkt 6. 

9.  jw. W przypadku budynków 
wielorodzinnych (w tym 
również w blokach) na każdy 
ogródek powinien 
przysługiwać 1 worek  
na odpady zielone – 5 uwag 

Uwagi nie uwzględniono 
Uzasadnienie - pkt 6. 

10.  jw. Wyrażono zadowolenie 
z nowego brzmienia § 1  
ust. 4 pkt 2), w którym 
wprowadzono zapis 
pozwalający na dostarczenie 
w ramach opłaty odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 
do PSZOK, pochodzących 
z nieruchomości 
wielolokalowych w ilości:  
2 Mg (tony) rocznie na lokal 
mieszkalny oraz 0,5 Mg 
(tony) rocznie na lokal 
użytkowy - 1 uwaga 

 

11.  jw. Poruszono kwestię braku 
możliwości dostarczania 

Uwaga nie dotyczy 
przedmiotu konsultacji 
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odpadów komunalnych do 
PSZOK przy ul. Straconki 
małymi samochodami 
dostawczymi - 1 uwaga 

Do PSZOK przy ul. Straconki 
można dostarczać odpady 
wyłącznie samochodami 
osobowymi oraz 
samochodami osobowymi  
z przyczepką, ponieważ 
samochody dostawcze 
przywożą zdecydowanie 
więcej odpadów niż 
osobowe, co powoduje 
wydłużenie czasu 
rozładunku, a także 
przyspieszenie zapełniania 
się kontenerów 
przeznaczonych na 
poszczególne frakcje 
odpadów, co w konsekwencji 
skutkuje koniecznością 
zwiększenia częstotliwości 
wymian pełnych kontenerów 
na puste (a co za tym idzie - 
kursami samochodów 
specjalistycznych pomiędzy 
PSZOK-iem przy 
ul. Straconki a PSZOK-iem 
przy ul. Krakowskiej). 
Z uwagi na powyższe 
znacząco wydłuża się nie 
tylko obsługa na PSZOK-u, 
ale także kolejka klientów 
oczekujących. 

12.  Uchwała w sprawie 
zmiany Uchwały nr 
XXI/506/2020 Rady 
Miejskiej w Bielsku-
Białej z dnia  
25 sierpnia 2020 r.  
w sprawie opłaty  
za gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi. 

Podwyższenie stawek opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
powinno być uzasadnione, 
czyli należy podać informacje 
na temat dochodów i kosztów 
systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi -  
1 uwaga 

Uwaga nie dotyczy 
przedmiotu konsultacji 

Projekt uchwały nie dotyczy 
podwyższenia stawek opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 
a jedynie wprowadza  
dodatkowy (możliwy do 
wyboru) pojemnik -  
o pojemości 60l dla 
właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych wraz 
z określoną dla niego stawką 
opłaty. 
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Ponadto projekty przedmiotowych uchwał uzyskały pozytywną opinię Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej. 

 
Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji był 

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

Wyniki konsultacji nie mają charakteru wiążącego. Konsultacje uznaje się za ważne bez 

względu na liczbę osób/ podmiotów, biorących udział w konsultacjach. 

 
Niniejszy raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce dedykowanej konsultacjom 

społecznym w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. 

 

 

      Z up. PREZYDENTA MIASTA 

      Piotr Kucia 

      ZASTĘPCA PREZYDENTA 

 

 

 

 

 


