
Projekt

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

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia .................... .... r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto 
Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 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 2019 r., poz. 1461),

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

§ 1. W uchwale nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 
świadczenia oraz wysokości cen za te usługi § 1 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. W kontenerach nie można gromadzić więcej niż jednego rodzaju odpadów wymienionych 
w ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W kontenerach trójdzielnych o pojemności 10 m3 można gromadzić nie więcej niż trzy rodzaje odpadów 
wymienionych w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, przy czym poszczególne rodzaje odpadów należy umieszczać w odrębnych 
częściach kontenerów celem niedopuszczenia do ich zmieszania w trakcie transportu i rozładunku."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem od dnia 1 stycznia 2020 r. nowych wymagań związanych z Bazą danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), w tym zmianą systemu ważenia
i ewidencjonowania transportowanych odpadów niezbędne jest dostosowanie sposobu realizacji tzw. usługi
dodatkowej transportu odpadów do PSZOK w przypadku przewożenia kilku frakcji jednocześnie.

Powyższe wymaga zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia dodatkowych
usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
celem pozostawienia mieszkańcom możliwości korzystania z płatnej usługi transportu kilku frakcji odpadów
problemowych jednocześnie.

Wprowadzona zmiana zapewnia możliwość zamówienia kontenera trójdzielnego pozwalającego na
załadunek do trzech frakcji odpadów jednocześnie (odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów remontowo-budowlanych z wyłączeniem gruzu) i ich transportu
do PSZOK. Odpady gruzu będą, tak jak dotychczas, mogły być transportowane za pomocą kontenerów
o pojemności 1,5 m3 i 5 m3, a odpady zielone w kontenerach od 1,5 m3 do 10 m3.

Ta odpłatna, fakultatywna usługa kierowana jest do właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
a gospodarowanie odpadów, z zastrzeżeniem ustalonych limitów dla odpadów remontowo-budowalnych
pokrywane jest z ponoszonej przez właścicieli nieruchomości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Cena za usługę transportu kontenera o pojemności 10 m3 pozostaje bez zmian bez względu na liczbę frakcji.
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