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 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących następujących 

projektów uchwał Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:  

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

2) 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. 

 

1. Przedmiotowe konsultacje społeczne ogłoszono w dniu 25 września 2015 r. Ogłoszenie 

w sprawie konsultacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 

w Biuletynie Informacji Publicznej 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 9 października 2015 r. 

 

2. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 3 października 2015 r.  

do 9 października 2015 r.  

 

3. Zgłoszono nw. uwagi, opinie, propozycje: 

1) przekazana 7 października 2015 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową Sarni Stok – wniesiona 

w terminie i dotyczy przedmiotu konsultacji. 

Uwaga dotycząca zbierania odpadów mokrych w workach biodegradowalnych, w tym 

kwestia ich dostarczania do mieszkańców miasta Bielska-Białej. Uwaga nieuwzględniona ze 

względu na fakt, iż zapisy Regulaminu wyjaśniają w jaki sposób mieszkańcy zobowiązani są do 

pozbywania się odpadów mokrych. 



2) przekazana 9 października 2015 r. przez p. AS – wniesiona w terminie i dotyczy przedmiotu 

konsultacji. 

Uwaga dotycząca nieodbierania przez Gminę Bielsko-Biała odpadów zielonych (liści) 

w listopadzie, ograniczenia odbioru odpadów zielonych do 1 worka miesięcznie, 

wprowadzenia odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz opon. Uwaga nieuwzględniona ze 

względu na fakt, iż odpady wielkogabarytowe odbierane są w zabudowie jednorodzinnej 

i szeregowej dwa razy w roku w ramach tzw. wystawek przydomowych, natomiast opony 

oraz odpady zielone przez cały rok przyjmowane są bezpłatnie w PSZOK. 

3) przekazana 9 października 2015 r. przez p. MB – wniesiona w terminie i   nie dotyczy 

przedmiotu konsultacji. 

Uwaga dotycząca zbyt dużej wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w domkach letniskowych i innych nieruchomościach 

wykorzystywanych na cele rekreacyjne.  

 

4. Niniejszy protokół zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

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

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz w Magazynie Samorządowym 

„W Bielsku-Białej”. 
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