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 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących 
projektu uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej zmieniającej uchwałę  
w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

1. Przedmiotowe konsultacje ogłoszono w dniu 29 października 2019 r. Ogłoszenie  

w sprawie konsultacji zamieszczono na stronach internetowych 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 12 listopada 2019 r. 

 

2. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 7 listopada 2019 r.  

do 12 listopada 2019 r. 

 

3. Zgłoszono nw. uwagi, opinie, propozycje na łącznie 277 formularzach: 

Lp. TREŚĆ UWAGI: 
LICZBA 

ZGŁOSZONYCH 
UWAG: 

1.  

Zbyt wysokie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

269 uwag -  

ponadto jedną  

z  uwag zgłosiło 

50 osób  

2. Nieproporcjonalny wzrost stawki opłaty pomiędzy 

poszczególnymi typami gospodarstw domowych. 
1 uwaga 



3. Niewystarczające dane finansowe w uzasadnieniu  

do uchwały. 
5 uwag 

4. Sprzeciw przeciwko podwyższeniu stawki opłaty dla 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 

jedynie przez część roku (stawki dla działek na terenach 

rodzinnych ogrodów działkowych nie ulegają zmianie). 

1 uwaga 

5. Zróżnicowanie stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ze względu na zabudowę – 

jednorodzinną oraz wielolokalową. 

9 uwag 

6. Ustalenie stawek opłaty w taki sposób, aby ich wysokość 

w przeliczeniu na jedną osobę była taka sama. 
1 uwaga 

7. Wyrażono zadowolenie z malejącej stawki opłaty  

w przeliczeniu na mieszkańca – w przypadku rodzin 

wielodzietnych.  

1 uwaga 

8. Podwyżka stawek opłaty powinna być rozłożona  

w czasie. 
 3 uwagi 

 
Powyższe uwagi nie zostały uwzględnione.  

 
4. Ponadto 85 osób/podmiotów zgłosiło swoje uwagi w okresie nieobjętym 

konsultacjami społecznymi i/lub w sposób niezgodny z przyjętymi ustaleniami  

(tj. na nieprawidłowym formularzu, bądź nie podano danych wymaganych  

w formularzu) i/lub uwagi nie dotyczyły konsultowanej uchwały.  

5. Niniejszy protokół zamieszcza się 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. 

 
     Z up. PREZYDENTA MIASTA  

       [-] Piotr Kucia 
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