
Projekt

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

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

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 4, ust. 2b, ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 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 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 dnia 23 kwietnia 2019 r. 
poz. 3325) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 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) 26,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

b) 52,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

c) 78,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

d) 91,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

e) 92,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

f) 93,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 94,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa,

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) 52,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

b) 104,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

c) 156,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

d) 182,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

e) 184,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

f) 186,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 188,00 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:
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a) 36,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

b) 72,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

c) 90,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

d) 92,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

e) 93,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

f) 94,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 94,00 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) 72,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

b) 144,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

c) 180,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

d) 184,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

e) 186,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

f) 188,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

g) 188,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.”;

2) w § 31 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b - 165,00 zł”;

3) w § 31 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, z zastrzeżeniem lit. b - 330,00 zł”.

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 r.
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Uzasadnienie

W związku ze wzrostem wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynikającym z:

1) wprowadzenia w 2018 r. nowych zasad segregacji odpadów komunalnych u źródła zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.),

2) konieczności ponoszenia wyższych kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZGO S.A.
w Bielsku-Białej, związanych m.in. ze wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej wynikającym z Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 723),

niezbędne jest zapewnienie dochodów w wysokości pozwalającej na pokrycie obecnych i prognozowanych
wydatków.

Przeprowadzona analiza wykazała, że dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg
aktualnie obowiązującej stawki nie pokrywają obecnych wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami
i nie są wystarczające również, aby pokryć przyszłe koszty.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia samofinansowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, niezbędnym jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalającej nowe stawki tejże opłaty dla:

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

- nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości
„mieszane”),

- 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).

Zgodnie z projektem uchwały nowe stawki opłaty dla ww. nieruchomości będą obowiązywać od 1 stycznia
2020 r.
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