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Rada Osiedla Wapienica 

 

1) W dniu 28 stycznia 2020 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 

akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do 

powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych. Z uwagi, że Prezydent Miasta Bielska-Białej wielokrotnie powtarzał, że 

żadne decyzje w przedmiocie budowy spalarni odpadów w Bielsku-Białej nie zapadły, 

a podjęta uchwała z dnia 28 stycznia 2020 roku przez Radę Miejską dała jedynie zielone 

światło dla realizacji prac formalnych  dla tego projektu, czy w związku z powyższym jest 

przewidziane w ramach posiedzenia Rady Miejskiej głosowanie nad uchwałą dotyczącą 

wyrażenia przez Radę Miejską zgody na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania 

Odpadów na terenie Bielska-Białej?  

 

Informuję, że w dniu 1 marca 2021 r. została podpisana umowa na sporządzenie Studium 

wykonalności inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Studium jest 

niezbędnym dokumentem i powinno zostać przygotowane w fazie formułowania projektu, 

bowiem zawierało będzie szczegółowe dane związane z analizą finansową, prawną, 

ekonomiczną oraz techniczną inwestycji. Warto podkreślić, że studium wykonalności 

pozwala na zminimalizowanie ryzyka oraz pomaga uniknąć błędnych decyzji, dlatego tak 

ważne jest jego sporządzenie przed przystąpieniem do procesu inwestycyjnego.  

 

W tym miejscu należy podkreślić, że dialog z mieszkańcami będzie nadal prowadzony, 

a samo sporządzenie studium wykonalności i ubieganie się o niezbędne decyzje 

administracyjne związane z powstaniem Ekospalarni nie przesądzają o realizacji inwestycji, 

bowiem po uzyskaniu prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydent 

Miasta zapowiedział przeprowadzenie w mieście referendum, które ostatecznie przesądzi 

o losach Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Bielsku-Białej. Tak więc sami 

mieszkańcy będą mieli realny wpływ na to, czy ekospalarnia zostanie wybudowana.   

Zasady oraz sam przebieg referendum zostały określone w ustawie z dnia 15 września 2000 

r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 741). Zgodnie z art. 9 przedmiotowej ustawy 

uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum podejmuje organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, czyli w tym przypadku Rada Miejska w Bielsku-Białej.  

Podkreślić należy, iż referendum jest ważne jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% 

uprawnionych do głosowania (wg stanu na dzień 12 listopada 2020 r. około 39 tys. osób), 

natomiast jego wynik jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej 

pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.  
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2) Jaki jest zaplanowany termin realizacji inwestycji PSZOK na ul. Szyprów w Bielsku-

Białej? 

Termin realizacji nowego PSZOK przy ul. Szyprów nie jest jeszcze znany i ostatecznie 

ustalony. Obecne trwają prace projektowe dotyczące tego obiektu. Został też złożony 

wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji tej inwestycji. Obecnie znajduje się on na 

etapie oceny merytorycznej II stopnia.  

Prace projektowe zostaną zakończone do końca kwietnia 2021 r., natomiast termin realizacji 

inwestycji zależny jest od terminu otrzymania dofinasowania na realizację tego zadania. ZGO 

S.A planuje, aby prace zostały zakończone do końca 2022 r.  

 

3) Na jakim etapie są uzgodnienia lokalizacji kolejnych PSZOK-ów w innych częściach 

mista? 

Na chwilę obecną nie są prowadzone uzgodnienia dotyczące kolejnych lokalizacji PSZOK-ów 

w innych częściach miasta.  

 

4) W nawiązaniu do ostatniej wizyty członków Rady Osiedla Wapienica na terenie ZGO 

zwracamy się z zapytaniem: "Jaki sposób kontroli odbieranych odpadów od mieszkańców 

ma zamiar wprowadzić ZGO, aby skutecznie wyeliminować problem niesegregowania 

odpadów przez mieszkańców Bielska-Białej?" 

Na wstępnie należy wyjaśnić, iż Zakład Gospodarki Odpadami S.A. jest podmiotem 

prowadzącym Instalację Komunalną, zajmującą się m.in. zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych, a nie kontrolowaniem przestrzegania selektywnej zbiórki odpadów przez 

mieszkańców Bielska-Białej.   

Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych szczegółowo uregulowane są w art. 6ka Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), który 

stanowi, że „W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne 

przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości”.  Zgodnie z ust. 2 

przedmiotowego artykułu „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące (…), 

w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (…).”  Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/587/2020 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 

października 2020 r., poz. 7481) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty podwyższonej 
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stanowi dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. np. 

w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 52 zł) a dla nieruchomości niezamieszkałych 

czterokrotność stawki opłaty (tj. np. w przypadku zadeklarowania opłaty miesięcznej  

w wysokości 31,50 zł stawka opłaty podwyższonej będzie wynosiła  126 zł). 

Podkreślić należy, iż Urząd Miejski oraz Zakład Gospodarki Odpadami SA przeprowadza 

szereg działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. W 2020 r. zorganizowano konkursy edukacyjne skierowane do uczniów szkół 

podstawowych. Dodatkowo, we współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA, zorganizowano 5 

rodzajów akcji promujących postawy proekologiczne, jak również przygotowano 

i wydrukowano plakaty dla wszystkich typów nieruchomości (tj. zamieszkałych, 

niezamieszkałych, letniskowych) dotyczące prawidłowych postaw ekologicznych, selektywnej 

zbiórki odpadów i Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wyemitowano 

audycje radiowe oraz opublikowano cykl artykułów w prasie lokalnej promujących 

segregację odpadów komunalnych. Stworzono nowe projekty graficzne kampanii 

informacyjno-edukacyjnej „Nie Marnuję w Bielsku-Białej” oraz „Segreguję w Bielsku-Białej”, 

które umieszczone zostały na niektórych autobusach, jak również przystankach komunikacji 

miejskiej naszego miasta. Ponadto na bieżąco prowadzona jest strona 

www.czystemiasto.bielsko-biala.pl, z której mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe 

informacje na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie wskazane 

wyżej czynności wpływają na podniesienie świadomości mieszkańców oraz przyczyniają się 

do lepszej segregacji odpadów. 

  


