PREZYDENT MIASTA
Bielska-Białej

Bielsko-Biała, 5 czerwca 2020 r.

GO.7000.5.2020.DL

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących
projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie:
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Bielska-Białej,
- 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,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady
w
przydomowym
kompostowniku,
- wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.
1. Przedmiotowe konsultacje ogłoszono w dniu 6 maja 2020 r. Ogłoszenie
w sprawie konsultacji zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej, na słupach ogłoszeniowych rozmieszczonych na terenie objętym
konsultacjami, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”, 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 28 maja 2020 r.
2. Konsultacje zostały
do 28 maja 2020 r.

przeprowadzone

w

dniach

od

13

maja

2020

r.

3. W trakcie trwania konsultacji złożono 9 formularzy, na których zgłoszono uwagi
do projektów ww. uchwał.
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4. Zgłoszono nw. uwagi, opinie, propozycje:
Lp.

PROJEKT

TREŚĆ UWAGI:

LICZBA UWAG:

Przewidziane w projekcie uchwały
obowiązki właściciela nieruchomości
w
zakresie
opróżniania
resztek
zalegających w pojemniku po odbiorze
odpadów komunalnych, niedopuszczenie
do przeciążenia, zalania i zalodzenia
pojemnika,
mycie,
dezynsekcja,
dezynfekcja, naprawa i konserwacja
pojemnika,
zabezpieczenie pokryw
pojemników
przed
samoistnym
otwieraniem,
usuwanie
odpadów
zalegających poza pojemnikami są
problematyczne i wymagają dodatkowych
nakładów
finansowych.
Wskazane
obowiązki
powinien
wykonywać
przedsiębiorca realizujący usługę odbioru
odpadów komunalnych.
Nie wszystkie podmioty mają możliwości
i warunki techniczne do usuwania
zalegających
resztek
odpadów
z
pojemników/kontenerów
oraz
utrzymania porządku w miejscach
gromadzenia odpadów komunalnych,
dlatego też proponuje się, aby właściciele
nieruchomości mieli możliwość zlecenia
powyższych czynności przedsiębiorcy
zajmującemu się odbiorem odpadów
komunalnych za dodatkową opłatą.
Obowiązki
właścicieli
nieruchomości
określone w § 5 ust. 3 projektu uchwały
są niemożliwe do wykonania dla
właścicieli
nieruchomości
wielolokalowych, z uwagi na brak
zsynchronizowania mycia i dezynfekcji
pojemników z momentem kiedy pojemniki
są puste. Ponadto brak jest odpowiednich
warunków oraz sprzętu do wykonania
tego typu czynności.
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UCHWAŁY:

1.

2.

3.

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

2

1

2

4.

5.

6.

7.

8.

Należy doprecyzować zapis dotyczący
obowiązku deratyzacji i dezynsekcji altan
śmietnikowych
znajdujących
się
na terenie nieruchomości zabudowanej
budynkiem
wielolokalowym
poprzez
wskazanie podmiotu, który ma wykonać
zadania.
Zwiększenie dopuszczalnej pojemności
pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych
może
spowodować
problemy z ulokowaniem pojemników
w mniejszych altanach śmietnikowych lub
komorach śmietnikowych.
Należy doprecyzować, jakie odpady
frakcji tekstylia i odzież można wrzucać
do pojemnika na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, a także
przewidzieć możliwość wprowadzenia
odrębnego pojemnika na tego typu
frakcję
i
jego
odbioru
przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Obowiązek
odrębnego
gromadzenia
tekstyliów
i
odzieży,
odpadów
niebezpiecznych
oraz
odpadów
niekwalifikujących się do odpadów
medycznych,
a
następnie
ich
dostarczenie
do
PSZOK
będzie
generował dodatkowe koszty. Ponadto
w altanach śmietnikowych brak jest
miejsca na podstawienie dodatkowych
pojemników do gromadzenia tego typu
odpadów. Wywóz znacznej części
odpadów
wymaga
odpowiednich
kwalifikacji i specjalistycznych środków
ochrony. Wskazane czynności powinien
wykonywać przedsiębiorca odbierający
odpady komunalne.
Należy
przewidzieć
możliwość
wyposażania nieruchomości w pojemniki
na
odpady
niebezpieczne
oraz
niekwalifikujące
się
do
odpadów
medycznych (np. igły i strzykawki, leki,
3

1

1

2

3

2

9.

10.

11.

12.

13.

baterie).
Konieczność doprecyzowania zasad, na
podstawie których stwierdzona zostanie
selektywna, bądź nieselektywna zbiórka
odpadów komunalnych.
Należy
doprecyzować
zapis
dot.
usuwania
worków
niespełniających
wymogów w zakresie kolorystyki danej
frakcji oraz zobowiązać pracowników
przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne do pozostawienia miejsc
do gromadzenia odpadów w czystości
po zrealizowanym odbiorze.
Zobowiązanie właściciela nieruchomości
do niezwłocznego usuwania odpadów
zalegających poza pojemnikami luzem
oraz
w
workach
niespełniających
wymogów dotyczących kolorystyki danej
frakcji, a także zabezpieczenie ich przed
oblodzeniem wiąże się z koniecznością
bieżącego
monitorowania
punktów
gromadzenia odpadów, co związane jest
z dodatkowymi kosztami po stronie
właściciela nieruchomości wielolokalowej.
Należy
zobowiązać
przedsiębiorcę
realizującego usługę odbioru odpadów
komunalnych
do
niezwłocznego
informowania właściciela nieruchomości
o nieodebraniu odpadów komunalnych
z powodu stwierdzenia nieselektywnej
zbiórki.
Brak podstaw prawnych do nałożenia
na
właściciela
nieruchomości
wielolokalowej
obowiązku dezynsekcji
altan śmietnikowych. Zwrócono uwagę,
iż obowiązek dezynsekcji i deratyzacji
dot. tylko właścicieli nieruchomości
wielolokalowych, natomiast nie dotyczy
zabudowy jednorodzinnej i szeregowej,
co wpływa na poczucie braku równego
traktowania właścicieli poszczególnych
typów nieruchomości.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

dot.
szczegółowego
sposobu
i zakresu
świadczenia
usług
w zakresie
odbierania
odpadów

Konieczność wystawiania pojemników
do gromadzenia odpadów komunalnych
przed
nieruchomość w
przypadku
niektórych
nieruchomości
powoduje
bardzo wiele problemów, a czasami jest
wręcz
niemożliwe
(zwłaszcza
w
przypadku
nieruchomości
wielolokalowych).
Należy
zmniejszyć
pojemność
minimalnych dostępnych pojemników
do gromadzenia odpadów komunalnych
dla
właścicieli
nieruchomości
niezamieszkałych do 60l lub mniej.
Należy wskazać miejsce ulokowania
pojemników
dla
nieruchomości
niezamieszkałych, gdyż w lokalach
użytkowych
brak
jest
miejsca
do
podstawienia
większej
liczby
pojemników.
Zapis dotyczący stosowania produktów
bez opakowań, stosowania opakowań
wielokrotnego użytku i takich, które
powodują powstawanie mniejszych ilości
odpadów powinien zostać skierowany
do
producentów
i
dystrybutorów
produktów, a nie do gospodarstw
domowych.
Należy
pozostawić
dotychczasowe
nazewnictwo frakcji „pozostałości po
segregowaniu”, gdyż nowa nazwa tej
frakcji, tj. „niesegregowane (zmieszane)
odpady
komunalne”
spowoduje
dezorientacje wśród mieszkańców.
Częstotliwość
wywozu
odpadów
komunalnych nie jest dostosowana
do realnych potrzeb. Powinna ona być
zwiększona
i
bardziej
elastyczna,
natomiast
harmonogramy
odbioru
odpadów komunalnych powinny być
odpowiednio korygowane, uwzględniać
częstszy odbiór odpadów w okresie
świątecznym. Należy również zwiększyć
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komunalnych

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

dot. uchwały
w sprawie

częstotliwość
odbioru
odpadów
wielkogabarytowych z nieruchomości
wielolokalowych.
Z nieruchomości wielolokalowych również
powinien
być
dokonywany
odbiór
odpadów zielonych, gdyż posiadają one
tereny zielone.
Zlikwidowanie możliwości gromadzenia
odpadów komunalnych w pojemnikach
typu „dzwon” o pojemności 1,5m3 przez
właścicieli
nieruchomości
niezamieszkałych
może
negatywnie
wpłynąć na prawidłowość gromadzenia
odpadów komunalnych.
Należy
uwzględnić
odbiór
sprzed
nieruchomości sprzętu AGD i RTV, opon,
starych okien, odpadów „problemowych”
tj. części samochodowych i odpadów typu
„papa”
podrzucanych
pod
altany
śmietnikowe (np. wraz z odbiorem
wielkogabarytów).
Zaproponowano
zwiększenie
częstotliwości
mycia
i
dezynfekcji
pojemników, zwłaszcza przeznaczonych
do gromadzenia bioodpadów. Należy
określić zakres mycia i dezynfekowania
pojemników.
Należy
pozostawić
dotychczasowe
nazewnictwo frakcji „pozostałości po
segregowaniu”, gdyż nowa nazwa tej
frakcji, tj. „niesegregowane (zmieszane)
odpady
komunalne”
spowoduje
dezorientacje wśród mieszkańców.
W zabudowie wielorodzinnej należy
uwzględnić kwestię wyposażenia przez
Gminę w kosze uliczne nieruchomości
służących do użytku publicznego lub
na terenie których znajdują się obiekty
służące do użytku publicznego.
Stawka za odbiór 1 worka 120l jest zbyt
wysoka i powinna zostać zrównana ze
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27.

28.

29.

30.

opłaty za
stawką za odbiór pojemnika 120l.
gospodarowanie
Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami
odpadami komunalnymi w przypadku
komunalnymi
braku segregacji odpadów komunalnych
dla
właścicieli
wszystkich
typów
nieruchomości
powinna
wynosić
dwukrotność
stawki
przewidzianej
w
przypadku
selektywnej
zbiórki
odpadów.
Jeżeli właściciel nieruchomości uiszcza
opłatę
w
związku
z
faktem
zamieszkiwania, nie powinien uiszczać
opłaty jako właściciel nieruchomości
rekreacyjno-wypoczynkowej.
Stawka
opłaty powinna wynosić 26 zł od osoby.
dot. wzorów
Należy umożliwić składanie deklaracji
deklaracji
DGO-2 przez najemców lokali handlowoo wysokości
usługowych bezpośrednio do Urzędu
opłaty za
Miejskiego.
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
dot. zwolnienia
z części opłaty
właścicieli
nieruchomości
jednorodzinnych
kompostujących
bioodpady
w
przydomowym
kompostowniku

Wskazane zwolnienie nie powinno być
wprowadzone,
gdyż
nie
obejmuje
wszystkich typów nieruchomości, których
właściciele kompostują bioodpady.

2

1

2

1

Ww. uwagi są analizowane pod kątem ich ewentualnego wprowadzenia,
natomiast część poruszonych kwestii nie może zostać uregulowana aktami
prawa miejscowego.
5. Ponadto zgłoszono 5 uwag, które nie dotyczyły konsultowanych projektów uchwał.
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6. Niniejszy protokół zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w

Bielsku-Białej,

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

Urzędu

Miejskiego

w Bielsku-Białej, w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej” oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
[-] Piotr Kucia
ZASTĘCA PREZYDENTA
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