
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-
Białej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) oraz po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej stanowiącym 
załącznik do Uchwały nr XIII/209/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 
grudnia 2015 r. poz. 6501), zmienionej Uchwałą nr XVI/290/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 
marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 30 marca 2016 r. poz. 1890) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 9a otrzymuje brzmienie:

„9a. Szkło należy:

1) w zabudowie wysokiej lub wielorodzinnej, a także w zabudowie szeregowej, w przypadku gdy 
odpady komunalne są gromadzone we wspólnej altanie śmietnikowej - gromadzić w pojemniku typu 
„dzwon” o minimalnej pojemności 1,5 m3, a jeżeli nie ma warunków technicznych do podstawienia 
pojemnika typu „dzwon” - w pojemniku o pojemności 120 l,

2) w zabudowie jednorodzinnej, a także w zabudowie szeregowej, w przypadku gdy odpady 
komunalne nie są gromadzone we wspólnej altanie śmietnikowej - gromadzić w przeźroczystych         
workach o pojemności do 120 l.”

2) w § 11 ust. 2 skreśla się pkt 2a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2016 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę Nr XVI/290/2016

zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-

Białej, zgodnie z którą właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

komunalne (np. szkoły, zakłady produkcyjne, biura itp.) od dnia 1 stycznia 2017 r. zobowiązani będą do

odrębnego gromadzenia SZKŁA.

W związku z tym, że w przypadku właścicieli tego typu nieruchomości opłata za gospodarowanie

odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości,

wyrażonych w pojemnikach/kontenerach o określonej pojemności przeznaczonych do gromadzenia danej

frakcji odpadów (SUCHE, MOKRE oraz od 1 stycznia 2017 r. również SZKŁO) - wprowadzenie ww.

zmian skutkować będzie koniecznością złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi przez około 2 500 podatników.

Zgodnie z projektem z dnia 7 września 2016 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania frakcji odpadów, właściciele nieruchomości będą

zobowiązani do odrębnego gromadzenia co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papier,

2) metale i tworzywa sztuczne,

3) szkło,

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

W Gminie Bielsko-Biała zajdzie konieczność wprowadzenia odrębnego gromadzenia PAPIERU

oraz przemodelowania systemu odbioru pozostałych frakcji. Projekt wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

i zakłada prowadzenie selektywnej zbiórki wg nowych zasad od 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku

obowiązywania w Gminach umów na odbiór odpadów - vacatio legis zostaje wydłużony na czas, na jaki

umowa została zawarta, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r., co dla Gminy Bielsko-Biała oznacza

możliwość zbierania odpadów w dotychczasowym systemie do 30 czerwca 2018 r. Mając powyższe na

uwadze, zasadne jest odstąpienie od wprowadzenia od 1 stycznia 2017 r. selektywnego zbierania SZKŁA na

nieruchomościach niezamieszkałych, do czasu obligatoryjnej zmiany całego systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi. Takie rozwiązanie nie tylko zapobiegnie konieczności składania dwóch deklaracji

przez dane podmioty – jednej, z uwagi na obowiązek odrębnego gromadzenia SZKŁA, a następnie w

krótkim odstępie czasu - drugiej, ze względu na zbieranie odpadów w sposób zgodny z rozporządzeniem,

ale również pozwoli na dokładniejsze oszacowanie stawek opłaty, na które składają się przede wszystkim

koszty odbioru odpadów i ich zagospodarowania. Decyzja taka pozwoli też na uniknięcie konieczności

prowadzenia podwójnych działań i poniesienia kosztów administracyjnych w tut. Urzędzie oraz w firmie

wywozowej, na której spoczywać będzie obowiązek zorganizowania wyposażania nieruchomości w

pojemniki/kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych i koszty odbioru dodatkowej frakcji odpadów.
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