
 

 

OBWIESZCZENIE  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 21 marca 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2015 r. 

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 967), 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych § 1 Uchwały Nr XIII/208/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 24 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 6500). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) zmian wynikających z Uchwały Nr X/148/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-

Białej oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., 

poz. 4437), która nie weszła w życie, gdyż została uchylona w dniu 22 grudnia 2015 r. na podstawie  

§ 4 Uchwały Nr XIII/208/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r., 

2) § 3 - § 5 Uchwały Nr XIII/208/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 6500), które stanowią: 

„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr X/148/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-

Biała oraz inne uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 

3 września 2015 r. poz. 4437). 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 2061



2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 i § 2, które wchodzą 

w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jarosław Klimaszewski 
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 21 marca 2017 r. 

 

Uchwała Nr V/46/2015 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

 

z dnia 17 lutego 2015 r. 

 

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
1)

, art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
2) 

oraz art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)
3)

, a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  

nr XX/497/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Rada Miejska 

p o s t a n a w i a 

§ 1. Dokonuje się wyboru następującej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zwanej dalej „opłatą”: 

1)  dla nieruchomości, które w całości stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy – 

opłata ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 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.)
4) 

 – zwanej 

dalej „ustawą”, tj. od gospodarstwa domowego, 

2) dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,  

a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - opłata 

ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 ustawy, tj. od gospodarstwa domowego. 

§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty w przypadku nieruchomości, o których mowa w § 1: 

1)  dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku selektywnego zbierania 

i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące: 

a) 11,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

b) 22,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 33,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 44,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

e) 55,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 66,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 71,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa, 

                                                      
1) 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 
2) 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250  

z późn. zm. 
3) 

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 296 z późn. zm. 
4) 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250  

z późn. zm. 
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2)  dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, w przypadku nieselektywnego zbierania 

i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące: 

a) 22,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

b) 44,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 66,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 88,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

e) 110,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 132,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 142,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa, 

3)  dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku selektywnego zbierania 

i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące: 

a) 14,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

b) 28,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 42,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 56,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

e) 70,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 71,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 72,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa, 

4)  dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 2, w przypadku nieselektywnego zbierania 

i odbierania odpadów komunalnych - stawki miesięcznej opłaty są następujące: 

a) 28,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa, 

b) 56,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa, 

c) 84,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa, 

d) 112,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa, 

e) 140,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa, 

f) 142,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa, 

g) 144,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa. 

§ 3. Ustala się następujące stawki opłaty w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki opłaty są 

następujące: 

a) 8,00 zł za pojemnik o pojemności 55 litrów albo za pojemnik 60 litrów, 

b) 10,00 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów, 

c) 11,00 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów, 

d) 12,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów, 

e) 22,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów, 

f) 65,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

g)  160,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m
3
, 

h)  290,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m
3
, 

i)  340,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m
3
, 
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j)  420,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m
3
, 

k)  420,00 zł + 50,00 zł za każdy dodatkowy m³ powyżej 10 m³ za kontenery o pojemności od 11,0 m
3
, 

- z zastrzeżeniem pkt 3, 

2) w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych - stawki opłaty są 

następujące: 

a) 16,00 zł za pojemnik o pojemności 55 litrów albo za pojemnik o pojemności 60 litrów, 

b) 20,00 zł za pojemnik o pojemności 80 litrów, 

c) 22,00 zł za pojemnik o pojemności 110 litrów, 

d) 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów, 

e) 44,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów, 

f) 130,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

g)  260,00 zł za kontener o pojemności 1,5 m
3
, 

h)  480,00 zł za kontener o pojemności 5,0 m
3
, 

i)  580,00 zł za kontener o pojemności 7,0 m
3
, 

j)  740,00 zł za kontener o pojemności 10,0 m
3
, 

k)  740,00 zł + 70,00 zł za każdy dodatkowy m
3
 powyżej 10 m

3
 za kontenery o pojemności od 11,0 m

3
, 

l)  7,00 zł za kosz uliczny o pojemności od 0,01 m
3 
jednak nie większej niż 0,07 m

3
, 

- z zastrzeżeniem pkt 4, 

3) w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1, w prasokontenerach lub 

innych urządzeniach kompaktujących odpady stawki opłaty są następujące: 

a)  650,00 zł za urządzenie o pojemności netto 5,0 m
3 
przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3, 

b)  900,00 zł za urządzenie o pojemności netto 10,0 m
3 
przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3, 

c)  900,00 zł + 120,00 zł za każdy dodatkowy m³ netto powyżej 10 m³ za urządzenia o pojemności netto 

od 11,0 m
3 
przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3, 

4) w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2, w prasokontenerach lub 

innych urządzeniach kompaktujących odpady stawki opłaty są następujące: 

a)  1 240,00 zł za urządzenie o pojemności netto 5,0 m
3 
przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3, 

b)  2 000,00 zł za urządzenie o pojemności netto 10,0 m
3 
przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3, 

c)  2 000,00 zł + 180,00 zł za każdy dodatkowy m
3
 netto powyżej 10 m

3 
za urządzenia o pojemności netto 

od 11,0 m
3 
przy maksymalnym stopniu zagęszczenia 1:3. 

§ 3¹.
5) 

Ustala się następujące roczne, ryczałtowe, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku: 

1) w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych: 

a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b - 144,00 zł, 

b) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 30,00 zł, przy czym wysokość opłaty 

dla ogrodu działkowego stanowi iloczyn liczby działek wchodzących w jego skład oraz stawki opłaty, 

                                                      
5) 

W brzmieniu ustalonym przez §1 Uchwały Nr XIII/208/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 

2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwałę w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2015 r., poz. 6500), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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2) w przypadku nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych: 

a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b - 288,00 zł, 

b) od każdej działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 60,00 zł, przy czym wysokość opłaty 

dla ogrodu działkowego stanowi iloczyn liczby działek wchodzących w jego skład oraz stawki opłaty. 

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

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 r.
6) 

 

                                                      
6) 

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 967. 
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