
PREZYDENT MIASTA      Bielsko-Biała, dnia 24 marca 2014 r. 
     Bielska-Białej 
 
GO.7000.11.2014.DL 
 

 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

1. Przedmiotowe konsultacje ogłoszono w dniu 7 marca 2014 r. Ogłoszenie w sprawie 

konsultacji zamieszczono 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 i słupach ogłoszeniowych na terenie Bielska-Białej. 

 W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia 

konsultacji.  

 Ogłoszenie było dostępne do dnia 23 marca 2014 r. 
 

2. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 15 marca 2014 r.  

do 23 marca 2014 r. 
 

3. Zgłoszono nw. opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Lp. TEMAT: PROPOZYCJA ZMIAN: LICZBA 
ZGŁOSZONYCH 

UWAG: 
1.  Obniżenie stawek opłaty  

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Zdaniem większości osób biorących udział  
w konsultacjach społecznych obowiązujące 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi są zbyt wysokie i należy je 
obniżyć. Proponowane stawki opłaty mieściły 
się w granicach od 5 zł do 15 zł. 

26 uwag 

2. Całkowite zwolnienie z opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Właściciele nieruchomości położonych  
w pobliżu ZGO S.A. w Bielsku-Białej powinni 
być zwolnieni ze wskazanej opłaty. 

1 uwaga 

3. Wprowadzenie ulg w opłacie za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Wprowadzenie ulg dla dzieci w opłacie  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(np. 50%). 

2 uwagi 

4. Uzależnienie wysokości stawki 
opłaty od rodzaju 
generowanych odpadów. 

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie 
powstają odpady MOKRE lub wyposażonych  
w kompostownik powinny być określone 

4 uwagi 



niższe stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

5. Metoda, zgodnie z którą 
właściciele nieruchomości będą 
obliczać opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.  

Osoby biorące udział w konsultacjach 
społecznych zaproponowały, aby opłata  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ponoszona była: 
-od ilości faktycznie wytworzonych odpadów  
na nieruchomości, 
-od ilości zużytej wody. 

7 uwag 

 

4. Ponadto w trakcie trwania konsultacji społecznych zgłoszono nw. opinie, uwagi i wnioski, 

które nie dotyczą projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi:  

Lp. TEMAT: PROPOZYCJA ZMIAN: LICZBA 
ZGŁOSZONYCH 

UWAG: 
1. Terminy i częstotliwość 

uiszczania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 

Termin płatności opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi powinien przypadać 
co miesiąc. 

1 uwaga 

2.  Sposób segregacji. Plastik, szkło i papier nie powinny być 
gromadzone w jednym pojemniku. 

1 uwaga 

3. 2. Częstotliwość odbioru 
odpadów komunalnych. 

Odbiór odpadów SUCHYCH i MOKRYCH 

powinien odbywać się co 2 tygodnie. 

1 uwaga 

4. Odbiór określonych frakcji 
odpadów  komunalnych sprzed 
nieruchomości. 

Odpady, które właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest dostarczyć do PSZOK 
powinny być odbierane sprzed 
nieruchomości. 

1 uwaga 

5. Doliczanie opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do cen towarów. 

„Podatek śmieciowy” powinien być płacony 
przy zakupie towarów. 

1 uwaga 

6. Uwagi ogólne. Brak poprawy estetyki Miasta w związku  
z wprowadzeniem nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

1 uwaga 

 
 

 5. Niniejszy protokół zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. 

 
Z upoważnienia Prezydenta Miasta 

            [-] Lubomir Zawierucha 
  Zastępca Prezydenta 

 


