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

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-
Białej oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2, art. 6j ust. 3b, art. 6k ust. 1-3, art. 6l oraz art. 6r 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399 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 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Rada Miejska w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porzadku na terenie miasta Bielska-Białej stanowiącym 
załącznik do Uchwały nr XLVII/1130/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2014 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 
24 listopada 2014 r. poz. 6097) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2/ odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 
należy gromadzić w pojemnikach, które odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, 
o których mowa w art. 6d ust. 1 ustawy, przy czym do pojemników nie wolno wrzucać odpadów 
w workach foliowych nieulegających biodegradacji w procesie kompostowania.”

2) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1pkt 7-13 dopuszcza się stosowanie 
przeźroczystych worków foliowych o pojemności do 120 l, przy czym worki muszą się cechować 
odpowiednią wytrzymałością, a worki na odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7-8 muszą być 
wykonane z folii ulegającej biodegradacji w procesie kompostowania.”

3) po § 6 dodaje się § 61 w brzmieniu:

„§ 61.  Ustala się minimalną pojemność pojemników na terenie nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku:

1) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe – 0,11/0,12 m3 (110/120 litrów), z zastrzeżeniem pkt. 2,

2) dla ogrodów działkowych składających się z:

a) 1 - 60 działek - 0,11/0,12 m3 (110/120 litrów),

b) 61 - 100 działek - 0,24 m3 (240 litrów),

c) 101 i więcej działek - 1,1 m3 (1 100 litrów).”

4) w § 7 skreśla się pkt 12,

5) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
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„3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku, będzie się odbywał z następującą częstotliwością:

1) odpady „mokre” – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym, wskazanym przez 
właściciela nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

2) odpady „suche” - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym, wskazanym przez właściciela 
nieruchomości w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,”

§ 2. W Uchwale nr XLVII/1131/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2014 r. 
w sprawie 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 
24 listopada 2014 r. poz. 6098) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) odbiór – bezpośrednio od właścicieli nieruchomości – odpadów zmieszanych, tj. nieselektywnie 
zebranych odpadów, o których mowa w § 2 ust. 8 pkt 2 i ust. 9 Regulaminu,”

2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odbiór – bezpośrednio od właściciela nieruchomości – pojemników z odpadami zmieszanymi tj. 
nieselektywnie zebranymi odpadami, o których mowa w § 2 ust. 8 pkt 2 i ust. 9 Regulaminu, w liczbie 
określonej w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji,”

3) po § 3 dodaje się § 31 w brzmieniu:

„§ 31.  1. W zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku - Gmina Bielsko-Biała będzie świadczyła następujące 
usługi w zakresie gospodarowania odpadami:

1) odbiór – określonych w § 2 ust. 1 pkt 8-13 Regulaminu - odpadów bezpośrednio od właściciela 
nieruchomości,

2) przyjęcie - określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1-7 i 9-14 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez 
właściciela nieruchomości do PSZOK, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ust. 5,

3) przyjęcie - określonych w § 2 ust. 1 pkt 9-13 Regulaminu - odpadów, dostarczonych przez 
właściciela nieruchomości, do mini punktów selektywnej zbiórki (tzw. gniazda dzwonów),

4) przyjęcie przeterminowanych leków w niektórych aptekach wskazanych odrębnie,

5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów, o których mowa 
w § 5 ust. 1 Regulaminu, przy czym określa się następujące limity dostarczonych pojemników:

a) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b:

- 1 pojemnik 120 l lub 2 worki 120 l na mokre, 1 pojemnik 240 l lub 2 worki 120 l na suche, lub

- 1 pojemnik 240 l lub 4 worki 120 l na odpady zmieszane,

b) dla rodzinnych ogrodów działkowych:

- 1 pojemnik 240 l na suche i 1 pojemnik 120 l na mokre lub 1 pojemnik 240 l na odpady zmieszane 
dla ogrodów działkowych składających się z 1 – 60 działek,

- 2 pojemniki 1 100 l na suche i 2 pojemniki 240 l na mokre lub 1 pojemnik 1 100 l na odpady 
zmieszane dla ogrodów działkowych składających się z 61-100 działek,

- 4 pojemniki 1 100 l na suche i 2 pojemniki 1 100 l na mokre lub 1 kontener 7 m3 na odpady 
zmieszane dla ogrodów działkowych składających się ze 101 i więcej działek.
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6) utrzymanie pojemników, o których mowa w pkt 5, w odpowiednim stanie sanitarnym 
i technicznym. Mycie, dezynsekcja i dezynfekcja oraz naprawa i konserwacja tych pojemników odbywać 
się będzie zgodnie z częstotliwością określoną w § 5 ust. 3 Regulaminu.

7) odbiór – bezpośrednio od właścicieli nieruchomości – odpadów zmieszanych, tj. nieselektywnie 
zebranych odpadów, o których mowa w § 2 ust. 8 pkt 2 i ust. 9 Regulaminu.

2. W uzasadnionych przypadkach liczba i rodzaj pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 5, może 
zostać ustalona indywidualnie.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zostaną dostarczone w terminie 30 dni od dnia złożenia 
poprawnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Ustala się następujące ilości odpadów odbieranych w ramach opłaty:

1) odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 Regulaminu, dostarczanych przez właściciela 
nieruchomości do PSZOK – w ilości:

a) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b – 4 Mg (tony) w roku kalendarzowym odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, niezawierających azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych, w tym gruzu, 
powstałych w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości,

b) dla rodzinnych ogrodów działkowych – 100 kg na działkę w roku kalendarzowym odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, niezawierających azbestu oraz innych materiałów niebezpiecznych, 
w tym gruzu, powstałych w wyniku robót samodzielnie prowadzonych przez właścicieli nieruchomości,

2) odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 7 Regulaminu, dostarczanych przez właściciela 
nieruchomości do PSZOK – w ilości:

a) dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b - 100 kg odpadów zielonych miesięcznie,

b) dla rodzinnych ogrodów działkowych – 100 kg odpadów zielonych na działkę w roku 
kalendarzowym.

5. Dla odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 8-13 Regulaminu, odbieranych bezpośrednio od 
właściciela nieruchomości oraz dla odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 9 -14 Regulaminu 
dostarczonych przez właściciela nieruchomości do PSZOK – nie określa się limitu ilościowego, przy 
czym nie przyjmuje się opon samochodowych i opon z maszyn rolniczych.”

4) po § 4 dodaje się § 41 w brzmieniu:

„§ 41.  1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez PSZOK oraz wszelkie skargi i wnioski zgłasza się:

1) w następujących terminach:

a) w sprawie nieprzyjęcia odpadów w PSZOK – w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia 
nieprzyjęcia odpadów w PSZOK,

b) w sprawie nieodebrania odpadów komunalnych w terminach wynikających z harmonogramu – 
w terminie 5 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych,

c) w sprawie innych nieprawidłowości (np. braku dostarczenia pojemnika, worka) – w terminie 
10 dni roboczych licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości,

2) w następujących formach:

a) pisemnej, tj.pismo zawierające adres nieruchomości, której niewłaściwe świadczenie usług 
dotyczy, opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz przez niego podpisane należy złożyć na 
dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego lub nadać w polskiej placówce pocztowej lub wysłać faksem 
na adres Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
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b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej 
SEKAP, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 
w rozumieniu przepisów o informatyzacji lub podpisem elektronicznym CC SEKAP.

3. Dopuszcza się możliwość zgłaszania pilnych interwencji w sprawie niewykonania usługi odbioru 
odpadów za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez podpisu elektronicznego pod warunkiem, 
że zgłoszenie dotyczące danej nieruchomości zostało wysłane na 
adres: odpadykomunalne@um.bielsko.pl z adresu e-mail podanego w złożonej dla tej nieruchomości 
deklaracji, w terminie 2 dni roboczych licząc od daty ustalonej w harmonogramie odbioru odpadów 
komunalnych i zostało opatrzone imieniem i nazwiskiem właściciela nieruchomości oraz adresem 
nieruchomości, której nieprawidłowość dotyczy.”

§ 3. W Uchwale nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 25 lutego 2015 r. poz. 967) wprowadza 
się następującą zmianę: po § 3 dodaje się § 31 w brzmieniu:

„§ 31.  Ustala się następujące roczne, ryczałtowe, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

1) w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b - 144,00 zł,

b) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 40,00 zł, przy czym wysokość 
opłaty dla ogrodu działkowego stanowi iloczyn liczby działek wchodzących w jego skład oraz stawki 
opłaty,

2) w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b - 288,00 zł,

b) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 80,00 zł, przy czym wysokość 
opłaty dla ogrodu działkowego stanowi iloczyn liczby działek wchodzących w jego skład oraz stawki 
opłaty.”

§ 4. W Uchwale nr VIII/100/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z dnia 9 czerwca 2015 r. poz. 3080) wprowadza się następującą zmianę: po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11.  Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 
uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry, w czterech ratach płatnych 
w następujących terminach:

1) I rata - w terminie do dnia 15 marca,

2) II rata - w terminie do dnia 15 maja,

3) III rata - w terminie do dnia 15 września,

4) IV rata - w terminie do dnia 15 listopada.”

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że ustawodawca w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wyodrębnił z kategorii nieruchomości niezamieszkałych kategorię domków
letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, zachodzi konieczność odpowiedniego dostosowania do
wskazanej zmiany zapisów wszystkich aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym również uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Bielska-Białej, uchwały w sprawie 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,
uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym w obecnie obowiązujących uchwałach dokonano nastepujących zmian:

1) W Regulaminie utrzymania czystości i porzadku na terenie miasta Bielska-Białej stanowiącym załącznik
do Uchwały nr XLVII/1130/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej określono minimalną pojemność
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, w które wyposaża się nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku. Ponadto uregulowano również kwestię dotyczącą minimalnej
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z ww. nieruchomości oraz doprecyzowano zapisy dotyczące
wymagań w sprawie rodzaju worków do gromadzenia odpadów biodegradowalnych.

2) W Uchwale nr XLVII/1131/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
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 określono zakres usług w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi świadczonych przez Gminę Bielsko-Biała właścicielom nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, tj:

- odbiór bezpośrednio od właściciela nieruchomości nielimitowanej ilości odpadów suchych, odpadów
mokrych (z wyłączeniem odpadów zielonych) lub odpadów zmieszanych,

- przyjęcie dostarczonych przez właściciela nieruchomości do PSZOK bez ograniczenia ilościowego
nastepujących odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, papieru, metalu,
tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, popiołu, zużytych opon, z wyłączeniem opon
samochodowych i pochodzących z maszyn rolniczych,

- przyjęcie dostarczonych przez właściciela nieruchomości do PSZOK w ilości limitowanej następujących
rodzajów odpadów: odpadów zielonych (100 kg rocznie na działkę, 100 kg miesięcznie na domek letniskowy
i inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez
część roku), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym gruzu (100 kg rocznie na działkę, 4 Mg rocznie na
domek letniskowy i inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywaną
jedynie przez część roku),

- przyjęcie przeterminowanych leków w niektórych aptekach wskazanych odrębnie,

- przyjęcie odpadów surowcowych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości do mini punktów
selektywnej zbiórki (tzw. gniazda dzwonów),

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki/worki do gromadzenia odpadów komunalnych,

- utrzymanie ww. pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym określonym w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określono także tryb i sposób
zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK.
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3) W Uchwale nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono ryczałtowe stawki opłaty dla właścicieli danego typu
nieruchomości - za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez
część roku, zgodnie z następującym podziałem:

- za każdą działkę na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 40,00 zł za rok - w przypadku
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych oraz 80,00 zł za rok - w przypadku nieselektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych,

- za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywaną jedynie przez część roku - 144,00 zł za rok - w przypadku selektywnego gromadzenia
odpadów komunalnych oraz 288,00 zł za rok - w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych.

4) W Uchwale nr VIII/100/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ustalono, że właściciele
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, będą uiszczać opłatę za
gospodarowanie odpadami w czterech ratach w terminach takich samych, jak w przypadku płatności tytułem
podatku od nieruchomości dokonywanych przez osoby fizyczne.

Terminy płatności są następujące:

1) I rata - w terminie do dnia 15 marca,

2) II rata - w terminie do dnia 15 maja,

3) III rata - w terminie do dnia 15 września,

4) IV rata - w terminie do dnia 15 listopada.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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