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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 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 Rada Miejska w uchwale w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w gminach.  

Stosownie do art.  4 ust. 2 cytowanej ustawy przedmiotowy Regulamin określa szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące: 
1)   wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 
a)  prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, 
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także 
odpadów zielonych, 
b)  uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 
c)  mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 
2)   rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych 
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy 
uwzględnieniu: 
a)  średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach, 
b)  liczby osób korzystających z tych pojemników; 
3)   częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
4)   innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
5)   obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku; 
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6)   wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w 
tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach; 
7)   wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Ponadto zapisy Regulaminu zostały dostosowane do Planu Gospodarki Odpadami 
Województwa Śląskiego 2014. 
 

Założenia Regulaminu 

 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 

 Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt 5 cytowanej ustawy Gmina ustanawia selektywne zbieranie 
odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: 
1. papieru,  
2. metalu, 
3. tworzywa sztucznego, 
4. szkła, 
5. opakowań wielomateriałowych, 
6. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji. 
 Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a cytowanej ustawy właściciele nieruchomości obowiązani 
są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych: 
1. przeterminowanych leków i chemikaliów, 
2. zużytych baterii i akumulatorów, 
3. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
4. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
5. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
6. zużytych opon, 
7. odpadów zielonych. 
 W ustawie przewidziano odrębne gromadzenie 13 frakcji/rodzajów odpadów komunalnych, 
do tego dochodzą jeszcze zmieszane odpady komunalne oraz popiół, zatem  
w Regulaminie należy określić, które frakcje będą odbierane od właścicieli nieruchomości,  
a które właściciel będzie dostarczał do punktów selektywnej zbiórki. 
 Uruchomione przez Gminę punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych umożliwią 
właścicielowi nieruchomości pozbywanie się 13 frakcji/rodzajów odpadów komunalnych oraz 
popiołu. Takie rozwiązanie w konsekwencji zwolni właściciela nieruchomości z obowiązku 
wyposażania nieruchomości w 14 odrębnych pojemników na poszczególne frakcje odpadów, w tym 
popiół. 
 Utworzenie punktów selektywnej zbiórki jest obowiązkiem Gminy, wynikającym  
z  art. 3 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy. 
 Punkty selektywnej zbiórki będą przyjmowały także inne tzw. odpady problemowe, między 
innymi: 
- używane: odzież, buty oraz inne części garderoby (np. kapelusze, pasy, czapki, torby, torebki, 
 parasole itd.), 
- szmaty, 
- niepotrzebny, zużyty sprzęt sportowy (rowery, hulajnogi, plecaki, namioty itd.), 
- zużyte opakowania po sprayach (np. po farbach lakierach, piankach montażowych itd.) oraz 
 inne opakowania problemowe (np. wykonane ze styropianu). 
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Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposoby pozbywania się odpadów 

przez właścicieli nieruchomości 

 

 W art. 4 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy znajduje się ustawowe upoważnienie dla Rady 
Miejskiej, dotyczące określenia sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości. 

W Bielsku-Białej powstaną punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do których 
właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Bielska-Białej będą obowiązani dostarczać/dowozić 
następujące frakcje/rodzaje odpadów komunalnych: 
1. przeterminowane leki i chemikalia, 
2. zużyte baterie i akumulatory, 
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
4. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
5. odpady budowlane i rozbiórkowe, 
6. zużyte opony. 

Ponadto właściciele nieruchomości zamieszkałych w punktach selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych będą mogli oddawać pozostałe frakcje: 
1. papier, 
2. metal, 
3. tworzywo sztuczne, 
4. szkło, 
5. opakowania wielomateriałowe, 
6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji, 
7. odpady zielone, 
8. popiół 
oraz inne odpady tzw. problemowe. 
 W Bielsku-Białej powstaną też mini-punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - tzw. 
gniazda dzwonów, do których będzie można dostarczać następujące frakcje/rodzaje odpadów 
komunalnych: 
1. papier, 
2. szkło, 
3. tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (tetrapack). 

Mini-punkt selektywnej zbiórki odpadów – tzw. gniazdo dzwonów to miejsce, w którym 
Gmina ustawi trzy pojemniki na odpady komunalne typu dzwon, w tym: 
- pojemnik oznaczony kolorem niebieskim - przeznaczony do gromadzenia papieru, 
 - pojemnik oznaczony kolorem zielonym -  przeznaczony do gromadzenia szkła 
 (opakowaniowego), 
- pojemnik oznaczony kolorem żółtym – przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych, 
 metalu  i opakowań wielomateriałowych. 

Dodatkowo z punktów tych będą mogli korzystać turyści odwiedzający miasto oraz wszyscy 
przechodnie. 

Gmina umożliwi pozbywanie się  przeterminowanych leków w niektórych aptekach.  
Natomiast bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje 

odpadów komunalnych: 
1. „MOKRE” - odpady biodegradowalne, zużyte środki higieniczne, odpady zielone -  odpady 
zielone będą mogły być zagospodarowywane we własnym zakresie pod warunkiem posiadania 
kompostownika, wielkość kompostownika należy dostosować między innymi do wielkości działki),  
2. „SUCHE” (pozostałe odpady, w tym surowce wtórne), 
3. popiół (w przypadku zadeklarowania wytwarzania popiołu), 
 W Bielsku-Białej powstanie zatem system gospodarowania odpadami komunalnymi,  
w którym pozbywanie się odpadów komunalnych będzie realizowane przez: 
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- odbiór dwóch frakcji odpadów komunalnych oraz popiołu od właścicieli nieruchomości, 
- oddawanie/pozbywanie się niektórych frakcji odpadów  przez właścicieli nieruchomości  

w mini-punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. gniazdach dzwonów, 
-  oddawanie/pozbywanie się 13 frakcji odpadów komunalnych, popiołu oraz innych odpadów 

tzw. problemowych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w punktach selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. 

 Natomiast odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości realizowany będzie przez firmę 
wyłonioną w przetargu, bowiem Gmina jest obowiązana zorganizować taki przetarg – stosownie do 
art. 6d ust. 1 cytowanej ustawy. 
 
Rodzaje pojemników 

 Stosownie do art.  5 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez wyposażanie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 
 Zakłada się, że właściciele nieruchomości będą gromadzić poszczególne frakcje odpadów 
w następujących pojemnikach, zgodnych z odpowiednimi normami w tej mierze: 
- pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,055 m3 – 55 litrów, 
- pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,06 m3 – 60 litrów, 
- pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,08 m3 – 80 litrów, 
- pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,11 m3 – 110 litrów, 
- pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,12 m3 – 120 litrów, 
- pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 0,24 m3 – 240 litrów, 
- pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności 1,1 m3 – 1100 litrów, 
- kontener o pojemności 1,5 m3, 
- kontener o pojemności 5,0 m3, 
- kontener o pojemności 7,0 m3, 
- kontener o pojemności 10,0 m3, 
- inne kontenery o pojemności nie większej niż 20,0 m3, 
- kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3 do 0,07 m3 – od 10 do 70 litrów. 
 Przy czym popiół należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach metalowych. 
 

 Właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz mieszanej jest obowiązany wyposażyć 
nieruchomość w pojemniki do odrębnego gromadzenia 2  frakcji odpadów komunalnych, określonych 
przez Gminę: 
- odrębny pojemnik na frakcję „SUCHE”, 
- odrębny pojemnik na frakcję „MOKRE”, 
- oraz odrębny, metalowy pojemnik na popiół  (w przypadku zadeklarowania wytwarzania 
popiołu). 
 Obowiązkiem właściciela nieruchomości niezamieszkałej jest jej wyposażenie w pojemniki na 
odpady komunalne. Podobnie jak w przypadku nieruchomości zamieszkałej właściciel nieruchomości 
niezamieszkałej jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do odrębnego gromadzenia 
frakcji odpadów komunalnych, określonych przez Gminę: 
- odrębny pojemnik na frakcję „SUCHE” 
- odrębny pojemnik na frakcję „MOKRE”. 
 Różnica polega na tym, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałej popiół nie będzie 
odbierany w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 W Regulaminie zostaną ustalone tygodniowe wskaźniki łącznego nagromadzenia odpadów 
komunalnych. W oparciu o te wskaźniki właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą obowiązani 
określić,  w składanych deklaracjach, ilość i pojemność pojemników. 
 
Częstotliwość opróżniania pojemników 
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 Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 3 cytowanej ustawy Regulamin określa między innymi 
częstotliwość  pozbywania się odpadów komunalnych (opróżniania pojemników). 
 W Bielsku-Białej przedmiotowe pozbywanie się odpadów komunalnych realizowane będzie 
przez: 
- odbiór 2 frakcji odpadów i popiołu od właścicieli nieruchomości, 
-  dostarczanie/dowożenie odpadów przez właścicieli nieruchomości/mieszkańców do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i mini-punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. 
 Godziny pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną określone 
w stosownym regulaminie pracy tego punktu.  
 Mini-punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. gniazda dzwonów, tak jak 
teraz, dostępne są przez całą dobę. 
 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał 
z następującą częstotliwością: 
- frakcja „SUCHE”     - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 
- frakcja „MOKRE”    - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, 
- popiół (nieruchomości zamieszkałe)  - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w 
 okresie  od 1 października do 30 kwietnia (przez cały rok popiół będzie przyjmowany w 
 punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). 
 Właściciele nieruchomości otrzymają szczegółowy harmonogram odbioru, dostarczony przez 
firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zatwierdzony przez 
Gminę. 
 Właściciele nieruchomości obowiązani będą, tak jak teraz, udostępnić pojemniki na odpady 
komunalne, na czas odbierania odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce 
umożliwiające swobodny do nich dojazd specjalistycznym pojazdom – pojazdom z zabudową 
bezpyłową (tzw. śmieciarkom), hakowcom itp. 

 
 Wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-
Białej uwzględniają cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Bielsko-Biała: 
- uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, 
- całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, 
- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi 
zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  
- zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów 
komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,  
- osiągnięcie wymaganych dyrektywami unijnymi i przepisami prawa poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych na składowisko poprzez mechaniczno-biologiczną instalację Zakładu Gospodarki 
Odpadami S. A. wraz z kompostownią i sortownią, 
- zapewnienie trwałości inwestycji Zakładu Gospodarki Odpadami S. A. w Bielsku-Białej, 
dofinansowanej z Funduszu Spójności, poprzez skierowanie całego strumienia odpadów 
komunalnych z terenu gminy, 
- utworzenie samofinansującego się systemu gospodarki odpadami, 
- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 
 Wskazane cele są zgodne z Aktualizacją strategii rozwoju Bielska-Białej do 2020 r., przyjętej 
uchwałą nr XX/496/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.  
 Wskazane cele są również zgodne z zapisami Aktualizacji programu ochrony środowiska 
miasta Bielska-Białej, przyjętej uchwałą nr V/62/2011 z dnia 8 marca 2011 r. Rady Miejskiej 
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w Bielsku-Białej. W tych dokumentach zapisano, iż zasadą, stanowiącą nadrzędne kryterium 
rozwiązań strategicznych na wszystkich szczeblach zarządzania powinna być zasada zrównoważonego 
rozwoju. W praktyce oznacza to równorzędne traktowanie racji ekologicznych, społecznych 
i gospodarczych oraz powoduje konieczność integrowania zagadnień ochrony środowiska z polityką 
w pozostałych dziedzinach gospodarki, w tym gospodarki komunalnej.  
 
 
 
 
 
 


