UCHWAŁA NR XIII/104/15
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora
Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
1) szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk
Podlaski, w tym:
a) rodzaj i ilość odbieranych odpadów komunalnych,
b) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;
2) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Bezpośrednio od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski
odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) selektywnie zebrane odpady komunalne z podziałem na frakcje:
a) tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, makulatura,
tekstylia,
b) szkło białe i kolorowe,
c) odpady zielone,
d) popiół lub żużel,
e) odpady wielkogabarytowe, wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektryczny
i elektroniczny AGD i RTV;
2) nieselektywne odpady komunalne.
2. Bezpośrednio od właścicieli zamieszkałych nieruchomości odbierana będzie każda ilość
zebranych selektywnie i nieselektywnie odpadów komunalnych.
§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe, makulatura
i tekstylia – 1 raz w miesiącu,
b) szkło białe i kolorowe – 1 raz w miesiącu,
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c) ,,zielone” odpady komunalne, takie jak: trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów –
w okresie od 1 maja do 30 listopada danego roku – 1 raz na 2 tygodnie,
d) dodatkowo dla choinek wyznacza się 2 terminy odbioru. Wykonawca z Miastem ustali odrębne
terminy ich odbioru,
e) popiół, żużel, piach w okresie:
- od 16 maja do 14 września roku kalendarzowego – 1 raz na 2 miesiące,
- od 15 września roku kalendarzowego do 15 maja następnego roku – 1 raz na miesiąc,
f) odpady wielkogabarytowe, wyposażenia mieszkań w tym meble i wyeksploatowany sprzęt
elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, będą odbierane w ustalonych przez Miasto
i wykonawcę szczegółowo określonych terminach,
g) nieselektywne odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie.
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe, makulatura
i tekstylia – 2 razy w tygodniu,
b) szkło białe i kolorowe – 1 raz w miesiącu,
c) ,,zielone” odpady komunalne, takie jak: trawa, liście, części roślin z pielęgnacji ogrodów,
gałęzie o długości do 1 m w okresie od 1 maja do 30 listopada danego roku średnio 1 raz
w miesiącu,
d) dodatkowo dla choinek wyznacza się 2 terminy odbioru. Wykonawca z Miastem ustali odrębne
terminy ich odbioru,
e) odpady wielkogabarytowe, wyposażenia mieszkań w tym meble i wyeksploatowany sprzęt
elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, będą odbierane w ustalonych przez Miasto
i wykonawcę szczegółowo określonych terminach,
f) nieselektywne odpady komunalne – 2 razy w tygodniu (z zachowaniem min. 3 dniowych
odstępów).
§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje następujące rodzaje
odpadów po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej lub potwierdzenie zapłaty czynszu w zabudowie
wielorodzinnej za bieżący okres rozliczeniowy tj.:
1) przeterminowane leki;
2) chemikalia, w tym farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe;
3) zużyte baterie i akumulatory;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe,
świetlówki, inny sprzęt będący na wyposażeniu gospodarstw domowych;
5) odpady wielkogabarytowe, w tym meble;
6) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z:
a) samochodów osobowych – do 4 szt. w ciągu roku,
b) motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich;
7) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach;
8) tworzywa sztuczne;
9) opakowania metalowe;
10) opakowania wielomateriałowe;
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11) makulaturę i tekstylia;
12) szkło białe i kolorowe;
13) „zielone” odpady komunalne o łącznej wadze nieprzekraczającej 200kg z jednej nieruchomości
w ciągu całego roku, tj.: trawy, liści, części roślin z pielęgnacji ogrodów, gałęzi o długości do 1m
oraz choinek z okresu świątecznego;
14) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych remontów budynków
mieszkalnych o łącznej wadze nieprzekraczającej 170 kg z jednej nieruchomości w ciągu całego
roku, tj.: gruzu ceglanego, betonowego, materiałów ceramicznych, drewna, usuniętych fragmentów
tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne.
2. Na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ustawia się oznakowane
kontenery lub pojemniki z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powstałe na zamieszkałych
nieruchomościach są dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez
właścicieli posesji ich własnym transportem.
4. Adres i godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych udostępnione są na
stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ( www.bielsk-podlaski.pl).
§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług i odbierania odpadów przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli zamieszkałych nieruchomości lub prowadzącego
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza do Urzędu Miasta
Bielsk Podlaski:
1) pisemnie, dostarczając zgłoszenie pod adres Urzędu,
2) ustnie - osobiście lub telefonicznie na nr tel. (85)7318109 lub (85)7318157,
3) drogą mailową na adres: um@bielsk-podlaski.pl
2. Osoba zgłaszająca niewłaściwe świadczenie usług w zgłoszeniu wskazuje adres nieruchomości
i dane osobowe właściciela nieruchomości.
§ 6. W zamian za uiszczaną przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się wyposażenie nieruchomości w worki do
selektywnej zbiórki odpadów i pojemnik na popiół w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemniki lub
kontenery w zabudowie wielorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty utrzymania
pojemników i kontenerów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXV/164/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1313 j.t.).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Igor Łukaszuk
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