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PREZYDENT MIASTA                       
     Bielska-Białej            Bielsko-Biała, 5 sierpnia 2020 r. 
           

 

 

GO.7000.6.2020.DL 

 

 

 

 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących 

projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie:  

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 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, 

- postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, 

- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani  

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

miasta Bielska-Białej, 

- wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. 
 

1. Przedmiotowe konsultacje ogłoszono w dniu 26 czerwca 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 29 lipca 2020 r. 
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2. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 6 lipca 2020 r.  

do 29 lipca 2020 r. 

 
 

3. W trakcie trwania konsultacji złożono 15 formularzy, na których zgłoszono uwagi 

do projektów ww. uchwał. 

 

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 

odbierania 

odpadów 

komunalnych 

Właściciele nieruchomości  

w zabudowie szeregowej, 

którzy posiadają 

przydomowe ogródki powinni 

dostawać taki sam przydział 

worków na odpady zielone 

jak właściciele domów 

jednorodzinnych.  

1 Uwagę uwzględniono 

2. Należy wprowadzić 

możliwość decydowania  

o liczbie wystawionych 

worków z odpadami 

zielonymi podczas jednego 

odbioru w ramach 

przydzielonego limitu np. 

umożliwienie jednorazowego 

wystawienia wszystkich 

przydzielonych worków. 

1 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na ograniczoną 

przepustowość 

kompostowni 

3.  Powinna istnieć możliwość 

dokupienia dodatkowych 

worków na odpady zielone. 

1 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na ograniczoną 

przepustowość 

kompostowni 

4. W okresie wiosennym należy 

odebrać nieprzetworzony 

przez okres zimowy 

kompost, w celu opróżnienia 

kompostowników  

1 Uwagi nie 

uwzględniono – jest to 

obowiązek właściciela 

nieruchomości 
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i umożliwienia właścicielom 

nieruchomości 

kompostowania bioodpadów. 

5. 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 

częstotliwość odbioru 

odpadów 

wielkogabarytowych  

z nieruchomości 

wielolokalowych.      

3 Uwagę częściowo 

uwzględniono: 

- zwiększenie 

częstotliwości odbioru 

odpadów 

wielkogabarytowych  

z nieruchomości 

wielolokalowych z 4 do 

6 razy w roku 

6. Przeniesienie obowiązku 

utrzymania pojemników 

 w odpowiednim stanie 

sanitarnym (mycie, 

dezynfekcja i deratyzacja)  

z Gminy na właściciela 

nieruchomości jest 

niemożliwe do realizacji  

w przypadku nieruchomości 

wielolokalowych ze względu 

na brak warunków 

technicznych oraz „trafienie  

w moment”  kiedy pojemniki 

są puste. 

3 Uwagę uwzględniono 

7. Z nieruchomości 

wielolokalowych również 

powinien być dokonywany 

odbiór odpadów zielonych, 

gdyż posiadają one tereny 

zielone. 

3 Uwagę uwzględniono 
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8. Należy uwzględnić odbiór 

zużytego sprzętu 

elektrycznego  

i elektronicznego sprzed 

nieruchomości wraz  

z odbiorem odpadów 

wielkogabarytowych. 

3 Uwagę uwzględniono 

9.  Zwiększenie częstotliwości 

odbioru odpadów Zielonych 

na co najmniej dwa razy w 

miesiącu. 

2 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na ograniczoną 

przepustowość 

kompostowni 

10. Zwiększenie liczby worków 

na odpady Zielone. 

1 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na ograniczoną 

przepustowość 

kompostowni 

11. Zwiększenie częstotliwości 

odbioru odpadów 

wielkogabarytowych, 

najlepiej co 3 miesiące. 

1 Uwagę uwzględniono 

- w przypadku domów 

jednorodzinnych 

12. Zwiększenie częstotliwości 

odbioru odpadów 

wielkogabarytowych do  

8 razy w roku. 

1 Uwagę częściowo 

uwzględniono: 

- zwiększenie 

częstotliwości odbioru 

odpadów 

wielkogabarytowych  

z nieruchomości 

wielolokalowych z 4 do 

6 razy w roku 

13. Zwiększenie częstotliwości 

odbioru odpadów Metali  

i tworzyw sztucznych. 

1 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na wysokie 

koszty takiej usługi, 

dopuszczono 
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zwiększenie pojemności 

pojemników dla 

gospodarstw od 1 do 3 

osobowych ze 120 l do 

240 l 

14. Wyposażanie nieruchomości 

niezamieszkałych (lokali 

użytkowych) w worki lub 

pojemniki. 

1 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na wysokie 

koszty takiego 

przedsięwzięcia 

15. Umożliwienie odbioru sprzed 

nieruchomości opon, okien, 

odpadów problemowych (tj. 

części samochodowych i 

odpadów typu „papa”) 

2 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na wysoki 

koszt takiej usługi oraz 

brak odpowiednich 

pozwoleń na 

przyjmowanie takich 

odpadów w PSZOK 

16. Zwiększenie częstotliwości 

odbioru frakcji Papier  

do 2 razy w tygodniu.  

2 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na wysokie 

koszty takiej usługi 

17. Należy nadal uwzględnić 

mycie pojemników w ramach 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

1 Uwagę uwzględniono 

18. Zwiększenie częstotliwości 

mycia pojemników na 

odpady komunalne. 

2 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na wysokie 

koszty takiej usługi 

19. Prośba o przywrócenie 

pojemnika typu „dzwon” do 

wykazu pojemników.  

1 Uwagi nie 

uwzględniono – 

pojemnik typu „dzwon” 
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pozostaje w 

funkcjonowaniu w 

przypadku 

nieruchomości 

zamieszkałych 

20. Oczekiwanie dotyczące 

dostarczenia pojemników  

w odpowiedniej kolorystyce.  

1 Obowiązek wynika 

z przepisów prawa  

21.  Zwiększenie częstotliwości 

odbioru odpadów w okresie 

świątecznym. 

1 Uwagi nie 

uwzględniono – 

ewentualne zwiększenie 

częstotliwości odbioru 

odpadów w okresie 

świątecznym będzie 

indywidualnie 

rozpatrywane 

22. dot. 

Regulaminu 

utrzymania 

czystości  

i  porządku  

w gminach 

Przewidziane w projekcie 

uchwały  obowiązki 

właściciela nieruchomości  

w zakresie opróżniania 

resztek zalegających  

w pojemniku po odbiorze 

odpadów komunalnych, 

mycie, dezynsekcja, 

dezynfekcja pojemnika,   

zabezpieczenie pokryw 

pojemników przed 

samoistnym otwieraniem, 

usuwanie odpadów 

zalegających poza 

pojemnikami oraz 

konieczność odrębnego 

gromadzenia tekstyliów, 

odzieży, odpadów 

niebezpiecznych, odpadów 

paramedycznych oraz ich 

dostarczanie do PSZOK są 

problematyczne i wymagają 

3 Uwagę częściowo 

uwzględniono: 

- pozostawiono usługę 

utrzymania 

pojemników/kontenerów 

we właściwym stanie 

sanitarnym 
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dodatkowych nakładów 

finansowych.  

23. Zwiększenie gabarytów 

deklarowanych pojemników 

do gromadzenia odpadów 

komunalnych może 

spowodować problemy  

z ulokowaniem pojemników  

w mniejszych altanach 

śmietnikowych lub komorach 

śmietnikowych. 

1 Uwagi nie 

uwzględniono – 

gabaryty pojemnika 

o pojemności 60 czy 

80 l są takie same jak 

120 l – różnica polega 

tylko na podniesionym 

dnie w pojemnikach 

o mniejszej pojemności 

24. Umożliwienie oraz 

doprecyzowanie jakie 

odpady frakcji tekstylia  

i odzież można wrzucać do 

pojemnika na 

niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne. 

2 Uwagi nie 

uwzględniono – 

przekroczenie delegacji 

ustawowej 

25. Na odpady niebezpieczne 

oraz odpady niekwalifikujące 

się do odpadów medycznych 

(…) powinno się wprowadzić 

osobne pojemniki (zwłaszcza 

dla odpadów o niewielkich 

rozmiarach: takich jak leki, 

strzykawki, igły, baterie), 

które byłyby opróżniane 

przez firmę wywożącą 

odpady.  

2 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na wysokie 

koszty takiej usługi 

26. Zmiana § 16 polegająca na 

doprecyzowaniu zasad 

pozwalających stwierdzić 

zachowanie selektywnej 

zbiórki odpadów.  

2 Uwagi nie 

uwzględniono – 

w akcie prawa 

miejscowego w sposób 

jasny zostało 

sformułowane, iż  

uznaje się, że na 
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nieruchomości odpady 

są selektywnie 

zbierane, jeśli 

w poszczególnych 

rodzajach pojemników 

znajdują się odpady 

wymaganej frakcji. 

27. Należy doprecyzować zapis 

dotyczący usuwania worków 

niespełniających wymogów 

dotyczących kolorystyki 

danej frakcji oraz 

wprowadzić obowiązki po 

stronie przedsiębiorstwa 

odbierającego odpady. 

2 Uwagi nie 

uwzględniono – 

przekroczenie delegacji 

ustawowej 

28. Zmniejszenie minimalnych 

pojemności pojemników na 

odpady frakcji Bioodpady, 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne, Papier, Szkło, 

Metale i tworzywa sztuczne  

2 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na ustalenie 

przez Ustawodawcę 

zbyt niskiej stawki 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami za pojemnik 

o pojemności 60 i 80 l 

29. Propozycja zmiany § 10 ust. 

4 nakładającego na 

właściciela nieruchomości 

obowiązek wystawienia 

pojemników przed 

nieruchomość poprzez 

scedowanie go na 

pracowników firmy 

wywozowej.  

2 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na 

konieczność 

przestrzegania 

przepisów BHP 

podczas realizacji usługi 

odbioru odpadów 

komunalnych 

30. Apel zawarty w § 15 ust. 4 1 Uwagi nie 
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powinien zostać skierowany 

do producentów  

i dystrybutorów produktów  

a nie do gospodarstw 

domowych. 

uwzględniono 

31. Propozycja usunięcia 

postanowień odnoszących 

się do gromadzenia 

wymienionych w § 14, 14a, 

14b kategorii odpadów w 

wydzielonym miejscu na 

terenie nieruchomości.  

1 Uwagi nie 

uwzględniono – 

obowiązek ustawowy 

32. Doprecyzowanie podmiotu, 

na którym spoczywać będzie 

obowiązek usuwania resztek 

z pojemników na odpady, 

mycia oraz utrzymywania 

odpowiedniego stanu 

sanitarnego i technicznego 

pojemników, a także miejsc 

do gromadzenia odpadów 

komunalnych.  

1 Uwagi nie 

uwzględniono – 

przekroczenie delegacji 

ustawowej 

33. Należy wskazać miejsce 

składowania pojemników 

należących do lokalu 

użytkowego. 

1 Uwagi nie 

uwzględniono - 

przekroczenie delegacji 

ustawowej 

34. Proponuje się 

doprecyzowanie polegające 

na wskazaniu, iż obowiązek 

wystawiania pojemników 

przygotowanych do 

opróżnienia w miejscu 

wyodrębnionym, bez 

konieczności wejścia 

pracowników 

przedsiębiorstwa 

odbierającego odpady 

komunalne na teren 

nieruchomości nie dotyczy 

budynków wielolokalowych 

gromadzących odpady 

1 Uwagi nie 

uwzględniono – 

w przypadku 

gromadzenia odpadów 

komunalnych 

w altanach 

śmietnikowych, odbiór 

odpadów komunalnych 

będzie odbywał się bez 

zmian. 
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komunalne w altanach 

śmietnikowych lub innych 

wyodrębnionych miejscach 

na terenie nieruchomości.  

35. Umożliwienie korzystania 

przez najemców lokali 

użytkowych (DGO-2) z 

pojemników na odpady 

komunalne DGO-1. 

1 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na fakt, iż 

nieruchomości 

niezamieszkałe 

rozliczają się od ilości 

odpadów, natomiast 

nieruchomości 

zamieszkałe rozliczają 

się od wielkości 

gospodarstwa 

domowego 

36. Wyłączenie z zapisu § 10 

ust. 4 budynków 

zarządzanych przez 

Zarządców. 

1 Uwagi nie 

uwzględniono ze 

względu na 

konieczność 

przestrzegania 

przepisów BHP 

podczas realizacji usługi 

odbioru odpadów 

komunalnych 

37. Nie wprowadzanie nowej 

nazwy frakcji 

niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne.  

1 Uwagi nie 

uwzględniono – jest to 

obowiązek ustawowy 

38. Brak podstaw prawnych do 

nałożenia tylko na właścicieli 

nieruchomości zabudowanej 

budynkiem wielolokalowym 

przeprowadzania deratyzacji 

i dezynsekcji altan 

2 Uwagi nie 

uwzględniono -   

zgodnie z art. 4 ust. 2 

pkt 8  ustawy o 
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śmietnikowych.  utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 

2010 z późn. zm.) Rada 

Miejska wyznacza 

obszary podlegające 

obowiązkowej 

deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzania, 

natomiast zgodnie z 

art. 5 ust. 1 pkt 1 

obowiązkiem 

właściciela 

nieruchomości jest 

utrzymanie w 

odpowiednim stanie 

sanitarnym i 

porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów.   

39. dot. zwolnienia 

z części opłaty  

Zwolnieniem z części opłaty 

winny być również objęte 

gospodarstwa, z których nie 

jest wywożony popiół.  

2 Uwagi nie 

uwzględniono – 

Ustawodawca nie 

przewidział możliwości 

zwolnienia z opłaty 

z tego tytułu 

40. Proponowana ulga 

wprowadza nierówność 

podmiotów oraz budzi 

wątpliwości co wysokości 

zaproponowanej kwoty 

zwolnienia.  

1 Uwagi nie 

uwzględniono – 

Ustawodawca 

przewidział zwolnienie 

tylko dla właścicieli 

nieruchomości 

zabudowanych 
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budynkami 

mieszkalnymi 

jednorodzinnymi 

41. Ulga dla gospodarstw 

domowych kompostujących 

Bioodpady powinna być 

wyższa.  

1 Uwagi nie 

uwzględniono – 

zgodnie z art. 6k ust. 4a  

ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2019 

r., poz. 2010 z późn. 

zm.) kwota zwolnienia 

ma być proporcjonalna 

do zmniejszenia 

kosztów 

gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

z gospodarstw 

domowych  

42. Aprobata dla przyjętej ulgi 

na kompostownik wraz  

z uwagą, że obniżenie opłaty 

powinno być znaczące, by 

zachęcić mieszkańców  

do kompostowania.  

1  

43. dot. opłaty za 

gospodarowa-

nie odpadami 

komunalnymi 

Zrównanie ceny worka  

o pojemności 120l z ceną 

pojemnika 120l. 

2 Uwagi nie 

uwzględniono – celem 

ustalenia wyższej ceny 

dla worka niż dla 

pojemnika jest 

wyeliminowanie 

nadwyżek odpadów 

komunalnych 

powstających na 

nieruchomościach 
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niezamieszkałych, a 

także prawidłowe 

dobieranie wielkości 

pojemnika do 

faktycznego 

zapotrzebowania.   

44. Stawka opłaty podwyższonej 

za nieprzestrzeganie zasad 

selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych dla części 

nieruchomości, na której nie 

zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady 

komunalne (w przypadku 

tzw. nieruchomości 

„mieszanych”) jest zbyt 

wysoka.  

1 Uwagi nie 

uwzględniono – celem 

ustalenia opłaty 

podwyższonej jest 

zachęcenie właścicieli 

nieruchomości do 

przestrzegania zasad 

selektywnej zbiórki 

 

 

5. Ponadto w trakcie trwania konsultacji zgłoszono 3 uwagi, które nie dotyczyły 

konsultowanych projektów uchwał oraz 1 uwagę w nieodpowiedniej formie.  

 

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 

       [-] Przemysław Kamiński  

               Zastępca Prezydenta Miasta 

 


