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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 506 z późn.zm.1)), w związku z art. 6k i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/290/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 9) zmienionej uchwałą Nr 
XLI/605/21 Rady Miasta Białystok z dnia 16 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3202) oraz 
uchwałą Nr XLV/660/21 z dnia 29 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 4708), wprowadza się 
następującą zmianę: 

- § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne oraz 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): 

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę 
opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika/worka o określonej pojemności: 

Odpady zbierane w sposób selektywny 

Lp. Rodzaj i pojemność pojemnika/worka 

Stawka opłaty za jednokrotny odbiór 
odpadów komunalnych z 

pojemnika/worka o określonej 
pojemności 

 (zł) 
1 worek 0,08 m3 5,00 

2 worek 0,12 m3 7,00 

3 pojemnik 0,08 m3 5,00 

4 pojemnik  0,12 m3 7,00 

5 pojemnik  0,24 m3 12,00 

6 pojemnik 0,70 m3 37,00 

7 pojemnik 1,10 m3 58,00 

8 pojemnik  7,00 m3 370,00 

9 pojemnik 10,00 m3 529,00 

2) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się podwyższoną opłatę za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych 
z pojemnika/worka o określonej pojemności: 

 
1) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz. 583. 
2) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021 r. poz. 1648 i poz. 2151. 
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Odpady zbierane w sposób nieselektywny 

Lp. Rodzaj i pojemność pojemnika/worka 

Stawka opłaty za jednokrotny odbiór 
odpadów komunalnych z 

pojemnika/worka o określonej 
pojemności 

 (zł) 
1 worek 0,08 m3 10,00 

2 worek 0,12 m3 14,00 

3 pojemnik 0,08 m3 10,00 

4 pojemnik  0,12 m3 14,00 

5 pojemnik  0,24 m3 24,00 

6 pojemnik 0,70 m3 74,00 

7 pojemnik 1,10 m3 116,00 

8 pojemnik  7,00 m3 740,00 

9 pojemnik 10,00 m3 1058,00 
”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2022 r. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 1 pkt 14b ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1648) została zmieniona maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, która wynosi 1,3% przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120 l 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Za pojemniki lub worki 
o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 
Powyższy przepis obowiązuje od 23 września 2021 r. 

Dotychczas maksymalne stawki opłat za pojemnik/worek – uwzględniając wytyczne z ustawy  czystościowej 
wynosiły 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik 
o pojemności 1100 litrów (stawka maksymalna 4,47 zł za pojemnik 0,08 m3 , 6,70 zł za pojemnik 0,12 m3) lub 
1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów 
(stawka maksymalna 12,79 zł za worek 0,08 m3 , 19,19 zł za worek 0,12 m3). Przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na 1 osobę jest aktualizowany corocznie w miesiącu marcu.  

Z uwagi na powyższe ujednolicono stawki opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych 
z pojemnika/worka o  pojemności 0,08 m3 i 0,12 m3 tj. zarówno dla odpadów zbieranych w sposób selektywny 
jak i nieselektywny. W § 4 ust. 1: 

- pkt 1 w tabeli Lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie: Lp. 3- pojemnik 0,08m3 = 5,00 zł; Lp. 4- pojemnik 0,12 m3= 
7,00 zł.; 

- pkt 2 w tabeli Lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie: Lp. 3- pojemnik 0,08m3 = 10,00 zł; Lp. 4- pojemnik 0,12 m3= 
14,00 zł.    

Ponadto w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 usunięto z katalogu pojemników pojemniki typu prasokontener 12,00 m3, 14,00 
m3 i powyżej 14,00 m3 (w tabeli Lp. 10-12).  Wyłączenie prasokontenerów z listy pojemników przeznaczonych 
na gromadzenie odpadów komunalnych jest zasadne, ponieważ ich budowa technologiczna ogranicza przede 
wszystkim możliwości bieżącego kontrolowania prawidłowości prowadzonej segregacji. Dodatkowo występują 
problemy z płynną realizacją usługi wywozu prasokontenerów do instalacji, ze względu na ich awarie 
i zamarzanie zawartości w okresie zimowym, co prowadzi do braku możliwości swobodnego wysypu.  

Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, uchwała rady gminy 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 
30 czerwca 2022 r. 

Przedmiotowy projekt uchwały poddany został konsultacjom z: 

- Białostocką Radą Seniorów w Białymstoku; 

- organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku 
publicznego działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) 
przedmiotowy projekt przekazano w celu zaopiniowania zgodnie z kompetencjami następującym związkom 
zawodowym: 

- Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego; 

- Rada OPZZ Województwa Podlaskiego; 

- Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność". 

W związku z powyższym, należy podjąć uchwałę zmieniającą w przedmiotowym zakresie. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 27662923-89CD-46AD-BF32-38CF08DCFABA. Projekt Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Tiret 1 (1)
	Paragraf 1 Tiret 1 (2) zm. Paragraf 4
	Paragraf 1 Tiret 1 (3) zm. Paragraf 4 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Tiret 1 (4) zm. Paragraf 4 Ustęp 1 Punkt 2



	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



