
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 2015 r. poz. 1515 
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 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 2015 r., poz. 1484 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 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11 oraz pkt 13, zwane dalej „suchymi”, należy gromadzić 
w pojemnikach. Odpady suche odbierze firma wybrana przez Gminę Bielsko-Biała w przetargu, 
o którym mowa w art. 6d ust. 1 ustawy.”

2) w § 2 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Szkło należy:

1) w zabudowie wysokiej lub wielorodzinnej - gromadzić w pojemnikach typu „dzwon” o 
minimalnej pojemności 1,5 m3, względnie w pojemnikach o pojemności 120 l,

2) w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej - gromadzić w przeźroczystych workach o pojemności 
do 120 l.”

3) w § 11 ust. 1 pkt 1 po lit. b dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

„b1) szkło – nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy.”

4) w § 11 ust. 1 pkt 2 po lit. b dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

„b1) szkło – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy.”

5) w § 11 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) szkło – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy.”

6) w § 11 ust. 3 po lit. b dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

„b1) szkło – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc kalendarzowy.”

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2017 r.
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Uzasadnienie

W związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych Gminy zobowiązane są do osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku surowców wtórnych.

W celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku określonych w ww. Rozporządzeniu konieczne jest
wprowadzenie na terenie Gminy Bielsko-Biała selektywnego zbierania szkła bezpośrednio u źródła, tj.
właściciela nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe niezbędne jest dokonanie zmian w stosownych aktach prawa miejscowego, tj.:

1) uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej,

2) uchwale 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.

Przedmiotowa uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Bielska-Białej reguluje zasady gromadzenia przez mieszkańców miasta Bielska-Białej szkła w
zależności od typu zabudowy:

a) w zabudowie wysokiej lub wielorodzinnej szkło opakowaniowe gromadzone będzie w pojemnikach typu
„dzwon” o minimalnej pojemności 1,5 m3, względnie w pojemnikach o pojemności 120 l,

b) w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej szkło opakowaniowe gromadzone będzie w przeźroczystych
workach o pojemności do 120 l.

Ponadto niniejsza uchwała określa również minimalną częstotliwość z jaką właściciele nieruchomości mają
pozbywać się szkła opakowaniowego z terenu swoich nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, która
w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej szkła
opakowaniowego pozbywać się bedą z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc kalendarzowy,
natomiast w zabudowie jednorodzinnej i szeregowej nie rzadziej niż 1 raz ma miesiąc kalendarzowy.

Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku szkła
opakowaniowego pozbywać się będą z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz ma miesiąc kalendarzowy.

W związku z powyższym podjęcie wskazanej uchwały zmieniającej jest zasadne.
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