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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 z późn.zm.1)), w związku z art. 6r ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/288/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 7), wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych nie odbiera
się bezpośrednio z nieruchomości bioodpadów podlegających kompostowaniu, w tym odpadów zielonych.”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. W Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane będą
w szczególności następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) bioodpady stanowiące odpady komunalne;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) odpady niebezpieczne;
11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
12) zużyte baterie i akumulatory;
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
14) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;

1) Zmiana

wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 42B88FF9-CAD2-4324-B88B-B873DFDDE849. Projekt

Strona 1

16) zużyte opony;
17) tekstylia i odzież
18) popiół i żużel z palenisk domowych.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1 przyjmowane będą nieodpłatnie w każdej ilości, z wyjątkiem
odpadów, o których mowa w pkt 15, dla których ustanawia się limit na dostarczenie w wysokości 1000 kg lub
1 m3 na gospodarstwo domowe na rok.
4. Transport odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 15 realizowany powinien być przez wytwórcę
odpadów lub podmiot uprawniony do świadczenia usług w tym zakresie bezpośrednio z miejsca wytworzenia
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
5. Zakazuje się dostarczania odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, o których
mowa w ust. 1 pkt 15 pochodzących z więcej niż jednego gospodarstwa domowego jednocześnie.
W przypadku stwierdzenia, iż przedmiotowe odpady pochodzą z więcej niż jednego miejsca wytworzenia,
odpady te nie zostaną przyjęte.
6. Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą świadczyć usługi zgodnie
z harmonogramami pracy określonymi w Regulaminach Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
7. W Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane
odpady, inne niż pochodzenia komunalnego.
8. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku podaje się do publicznej wiadomości adresy
Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz ze wskazaniem dni i godzin
przyjmowania odpadów.”;
3) §6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściciel nieruchomości może zgłosić:
1) telefonicznie pod nr tel. 85 741-79-83;
2) z wykorzystaniem poczty elektronicznej kierując mail na adres: odpadyodbiory@um.bialystok.pl;
3) z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Eco Harmonogram;
4) pisemnie kierując korespondencję na adres: Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok;
5) osobiście w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul.
Kamienna 17 w Białymstoku.
2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy podać w szczególności adres nieruchomości,
której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz dostępne dowody,
np. w postaci dokumentacji fotograficznej, potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości.”;
4) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2023 r. z zastrzeżeniem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia .................... 2022 r.

„Załącznik do uchwały Nr XVIII/288/19
Rady Miasta Białystok
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Częstotliwość i szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zależności od rodzaju zabudowy
W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne powiadamia o tym
Gminę Białystok oraz właściciela nieruchomości.
Tabela 1.

Częstotliwość i szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne
Papier
Szkło

Odbiór odpadów z pojemników – 1 raz na dwa tygodnie.
Pojemność pojemników od 0,08 m3 do 0,24 m3.
Odbiór odpadów w workach – 1 raz na dwa tygodnie.
Odbiór odpadów w workach – 1 raz w miesiącu.

Łącznie: metale,
tworzywa
sztuczne
i opakowania
wielomateriałowe

Odbiór odpadów w workach – 1 raz na dwa tygodnie.

Odpady zielone

Odbiór odpadów w workach i/lub pakietach – 1 raz na dwa tygodnie
w okresie marzec – listopad włącznie, 1 raz w miesiącu w okresie grudzień
– luty włącznie, według określonego harmonogramu. Dopuszczalne jest
kompostowanie na terenie nieruchomości zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 uchwały.
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Bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne

Odbiór odpadów z pojemników – 1 raz na dwa tygodnie w okresie
październik – kwiecień włącznie, 1 raz na tydzień w okresie maj – wrzesień
włącznie.
Minimalna pojemność pojemników – 0,04 m3.
Dopuszczalne jest kompostowanie na terenie nieruchomości zgodnie z § 2
ust. 3 i 4 uchwały.

Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe
(w tym zużyty
sprzęt
elektryczny
i elektroniczny)

Odbiór odpadów – 1 raz na kwartał według określonego harmonogramu.
Odpady te powinny być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu
służącym do zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż na 24
godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.
Odbiór odpadów w workach – 1 raz w miesiącu w okresie październik –
kwiecień włącznie według określonego harmonogramu (obowiązuje do
30 czerwca 2023 r.).
Odbiór odpadów w workach – 1 raz w miesiącu w okresie wrzesień – maj
włącznie według określonego harmonogramu (obowiązuje od 1 lipca
2023 r.).
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnione
jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne i pojemniki na bioodpady stanowiące
odpady komunalne, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i 4 uchwały.
Zapewnienie odpowiednich standardów sanitarnych i technicznych podczas
świadczenia usługi odbioru w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska
poprzez bieżącą konserwację pojemników na niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne i pojemników na bioodpady stanowiące odpady
komunalne oraz co najmniej 2 razy w roku mycie i czyszczenie preparatami
dezynfekcyjnymi usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne
zapachy.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnione
jest:
- wyposażenie nieruchomości w worki na: papier; na szkło; na zbierane
łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
odpady zielone (z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i 4 uchwały); popiół i żużel z
palenisk domowych;
- zapewnienie odpowiednich standardów sanitarnych i technicznych
podczas świadczenia usługi odbioru w celu ochrony zdrowia ludzi
i środowiska.

Popiół i żużel
z palenisk
domowych

Pojemniki

Worki

Tabela 2.

Częstotliwość i szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy – zabudowa wielorodzinna

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

Odbiór odpadów z pojemników – 2 razy w tygodniu. W przypadku
przepełnień pojemników dopuszcza się częstszy odbiór.
Minimalna pojemność pojemników – 1,1 m3.
Pojemniki o mniejszej pojemności dopuszczalne są wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe
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Papier

Szkło

Łącznie: metale,
tworzywa
sztuczne
i opakowania
wielomateriałowe

Odpady zielone

Bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne

i lokalowe.
Odbiór odpadów z pojemników – 2 razy w tygodniu. W przypadku
przepełnień pojemników dopuszcza się częstszy odbiór.
Minimalna pojemność pojemników – 1,1 m3.
Pojemniki o mniejszej pojemności dopuszczalne są wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe
i lokalowe.
Odbiór odpadów z pojemników – 2 razy w miesiącu. W przypadku
przepełnień pojemników dopuszcza się częstszy odbiór.
Minimalna pojemność pojemników – 1,1 m3.
Pojemniki o mniejszej pojemności dopuszczalne są wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe
i lokalowe.
Odbiór odpadów z pojemników – 2 razy w tygodniu. W przypadku
przepełnień pojemników dopuszcza się częstszy odbiór.
Minimalna pojemność pojemników – 1,1 m3.
Pojemniki o mniejszej pojemności dopuszczalne są wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe
i lokalowe.
Odbiór odpadów z pojemników i/lub w pakietach – 1 raz w tygodniu
w miesiącach marzec – listopad włącznie, 1 raz w miesiącu w okresie
grudzień – luty włącznie, według określonego harmonogramu.
W przypadku przepełnień pojemników dopuszcza się częstszy odbiór.
Minimalna pojemność pojemników – 1,1 m3.
Pojemniki o mniejszej pojemności dopuszczalne są wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe
i lokalowe.
Dopuszczalne jest kompostowanie na terenie nieruchomości, jeżeli nie
powoduje to uciążliwości dla otoczenia.
Odbiór odpadów z pojemników – 2 razy w tygodniu. W przypadku
przepełnień pojemników dopuszcza się częstszy odbiór.
Minimalna pojemność pojemników – 1,1m3.
Pojemniki o mniejszej pojemności dopuszczalne są wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na ograniczenia terenowe
i lokalowe.

Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe
(w tym zużyty
sprzęt elektryczny
i elektroniczny)

Odbiór odpadów – co najmniej 1 raz w miesiącu według określonego
harmonogramu. Odpady te powinny być gromadzone na terenie
nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych,
nie wcześniej niż na 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich
odbioru.

Pojemniki

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnione
jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki na: niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne; papier; szkło; zbierane łącznie: metale,
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; bioodpady stanowiące
odpady komunalne, odpady zielone.
Zapewnienie odpowiednich standardów sanitarnych i technicznych podczas
świadczenia usługi odbioru w celu ochrony zdrowia ludzi
i środowiska poprzez bieżącą konserwację ww. pojemników oraz co
najmniej 2 razy w roku mycie i czyszczenie preparatami dezynfekcyjnymi
usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.
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Tabela 3.

Częstotliwość i szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne
Papier

Szkło
Łącznie: metale,
tworzywa
sztuczne
i opakowania
wielomateriałowe

Odpady zielone

Bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne

Pojemniki/worki

Odbiór odpadów z pojemników – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
Pojemność pojemników od 0,08 m3 do 10 m3.
Ilość i wielkość pojemników dostosowana do potrzeb właściciela
nieruchomości, w zależności od typu działalności.
Odbiór odpadów z pojemników i/lub w workach – 1 raz na dwa tygodnie.
Minimalna pojemność pojemników/worków – 0,08 m3.
Ilość i wielkość pojemników/worków dostosowana do potrzeb właściciela
nieruchomości, w zależności od typu działalności.
Odbiór odpadów z pojemników i/lub w workach – co najmniej 1 raz
w miesiącu.
Minimalna pojemność pojemników/worków – 0,08 m3.
Ilość i wielkość pojemników/worków dostosowana do potrzeb właściciela
nieruchomości, w zależności od typu działalności.
Odbiór odpadów z pojemników i/lub w workach – 1 raz na dwa tygodnie.
Minimalna pojemność pojemników/worków – 0,08 m3.
Ilość i wielkość pojemników/worków dostosowana do potrzeb właściciela
nieruchomości, w zależności od typu działalności.
Odbiór odpadów z pojemników, i/lub w workach, pakietach – 1 raz na dwa
tygodnie w okresie marzec – listopad włącznie, 1 raz w miesiącu
w okresie grudzień – luty włącznie, według określonego harmonogramu.
Ilość i wielkość pojemników/worków dostosowana do specyfiki
nieruchomości.
Dopuszczalne jest kompostowanie na terenie nieruchomości, jeżeli nie
powoduje to uciążliwości dla otoczenia.
Odbiór odpadów z pojemników – 1 raz na dwa tygodnie w okresie
październik – kwiecień włącznie, 1 raz na tydzień w okresie maj – wrzesień
włącznie.
Minimalna pojemność pojemników – 0,08 m3.
Ilość pojemników dostosowana do potrzeb właściciela nieruchomości,
w zależności od typu działalności.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnione
jest wyposażenie nieruchomości:
- w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
pojemniki na bioodpady stanowiące odpady komunalne;
- worki lub pojemniki na: papier; szkło; zbierane łącznie: metale, tworzywa
sztuczne i opakowania wielomateriałowe; odpady zielone.
Zapewnienie odpowiednich standardów sanitarnych i technicznych podczas
świadczenia usługi odbioru w celu ochrony zdrowia ludzi
i środowiska poprzez bieżącą konserwację pojemników oraz co najmniej
2 razy w roku mycie i czyszczenie preparatami dezynfekcyjnymi
usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.
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Tabela 4.

Częstotliwość i szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli 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”)

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

Papier

Szkło

Łącznie: metale,
tworzywa
sztuczne
i opakowania
wielomateriałowe

Odpady z części zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości jednorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 1).
Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
niezamieszkałych (Tabela 3).
Odpady z części zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości wielorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 2).
Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
niezamieszkałych (Tabela 3).
Odpady z części zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości jednorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 1).
Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
niezamieszkałych (Tabela 3).
Odpady z części zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości wielorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 2).
Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
niezamieszkałych (Tabela 3).
Odpady z części zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości jednorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 1).
Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
niezamieszkałych (Tabela 3).
Odpady z części zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości wielorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 2).
Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
niezamieszkałych (Tabela 3).
Odpady z części zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości jednorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 1).
Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
niezamieszkałych (Tabela 3).
Odpady z części zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości wielorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 2).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 42B88FF9-CAD2-4324-B88B-B873DFDDE849. Projekt

Strona 8

Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
niezamieszkałych (Tabela 3).
Odpady z części zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości jednorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 1).
Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
Bioodpady
niezamieszkałych (Tabela 3).
stanowiące
odpady
Odpady z części zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane
komunalne
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości wielorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 2).
Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
niezamieszkałych (Tabela 3).
Odpady z części zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości jednorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 1).
Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
niezamieszkałych (Tabela 3).
Odpady zielone
Odpady z części zamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane
z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości wielorodzinnych
zamieszkałych (Tabela 2).
Odpady z części niezamieszkałej w zabudowie wielorodzinnej będą
odbierane z częstotliwością i w sposób określony dla nieruchomości
niezamieszkałych (Tabela 3).
W zabudowie jednorodzinnej z części zamieszkałej: odbiór 1 raz na kwartał
według określonego harmonogramu. Odpady te powinny być gromadzone
na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów
Meble i inne
komunalnych, nie wcześniej niż na 24 godziny przed wyznaczonym
odpady
wielkogabarytowe terminem ich odbioru.
(w tym zużyty
W zabudowie wielorodzinnej z części zamieszkałej: odbiór co najmniej
sprzęt elektryczny 1 raz w miesiącu według określonego harmonogramu. Odpady te powinny
i elektroniczny)
być gromadzone na terenie nieruchomości w miejscu służącym do
zbierania odpadów komunalnych, nie wcześniej niż na 24 godziny przed
wyznaczonym terminem ich odbioru.
W zabudowie jednorodzinnej z części zamieszkałej: odbiór odpadów
Popiół i żużel
w workach – 1 raz w miesiącu w okresie październik – kwiecień włącznie
z palenisk
według określonego harmonogramu (obowiązuje do 30 czerwca 2023 r.).
domowych
Odbiór odpadów w workach – 1 raz w miesiącu w okresie wrzesień – maj
w zabudowie
włącznie według określonego harmonogramu (obowiązuje od 1 lipca
jednorodzinnej
2023 r.).
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnione
jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki i/lub worki:
a) w zabudowie jednorodzinnej w części zamieszkałej – zgodnie
z zapisami zawartymi w Tabeli 1,
Pojemniki/worki
b) w zabudowie wielorodzinnej w części zamieszkałej – zgodnie
z zapisami zawartymi w Tabeli 2,
c) w zabudowie jednorodzinnej/wielorodzinnej w części niezamieszkałej
– zgodnie z zapisami zawartymi w Tabeli 3.
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Zapewnienie odpowiednich standardów sanitarnych i technicznych podczas
świadczenia usługi odbioru w celu ochrony zdrowia ludzi
i środowiska poprzez bieżącą konserwację pojemników oraz co najmniej
2 razy w roku mycie i czyszczenie
preparatami dezynfekcyjnymi
usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.
Tabela 5.

Częstotliwość i szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Papier
Szkło

Odbiór odpadów z pojemników – 1 raz na dwa tygodnie.
Minimalna pojemność pojemników – 0,08 m3.
Odbiór odpadów z pojemników – 1 raz w miesiącu.
Minimalna pojemność pojemników – 0,08 m3.

Metale, tworzywa
sztuczne
i opakowania
wielomateriałowe

Odbiór odpadów z pojemników – 1 raz na dwa tygodnie.
Minimalna pojemność pojemników – 0,08 m3.

Odpady zielone

Odbiór odpadów z pojemników – 1 raz na dwa tygodnie w okresie marzec
– listopad włącznie, 1 raz w miesiącu w okresie grudzień- luty włącznie,
według określonego harmonogramu.
Minimalna pojemność pojemników – 0,08 m3.

Bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne

Odbiór odpadów z pojemników – 1 raz na tydzień.
Minimalna pojemność pojemników – 0,08 m3.

Pojemniki

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnione
jest wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki na: papier; szkło;
zbierane łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe; bioodpady stanowiące odpady komunalne; odpady
zielone.
Zapewnienie odpowiednich standardów sanitarnych i technicznych podczas
świadczenia usługi odbioru w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska
poprzez bieżącą konserwację ww. pojemników oraz co najmniej 2 razy w
roku mycie i czyszczenie preparatami dezynfekcyjnymi usuwającymi
drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.

”.
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Uzasadnienie
W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 15 tej ustawy "rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały
wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 2 do
przepisów ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż w terminie
12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy".
Mając na uwadze powyższe istnieje potrzeba dostosowania dotychczasowej uchwały Nr XVIII/288/19 Rady
Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do
znowelizowanych zapisów ustawy, nie później jednak niż do dnia 1 stycznia 2023 r.
Główne zmiany wprowadzone do projektu przedmiotowej uchwały to m.in. doprecyzowanie zapisów,
dotyczących odpadów remontowo-budowlanych poprzez dookreślenie, że są to odpady pochodzące
z gospodarstw domowych, w związku z czym stosowne zapisy wprowadzono odpowiednio w § 5 ust. 1.
W § 2 w ust. 4 z uwagi na pojawiające się wątpliwości i pytania mieszkańców doprecyzowano, że
w przypadku kompostowania odpadów w przydomowych kompostownikach od właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi nie odbiera się bezpośrednio z nieruchomości
oprócz bioodpadów podlegających kompostowaniu także odpadów zielonych.
Korzystając z upoważnienia ustawowego, tj. art. 6r ust. 3a ustawy czystościowej w §5
w ust. 3 wprowadzono limit na odpady remontowo-budowlane zbierane w PSZOK w Hryniewiczach
w wysokości 1000 kg lub 1 m3 na gospodarstwo domowe na rok. Przy czym transport tych odpadów
realizowany powinien być przez wytwórcę odpadów lub podmiot uprawniony do świadczenia usług w tym
zakresie bezpośrednio z miejsca wytworzenia do PSZOK. Ponadto zakazuje się dostarczania odpadów
budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych pochodzących z więcej niż jednego gospodarstwa
domowego jednocześnie. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiotowe odpady pochodzą z więcej niż jednego
miejsca wytworzenia, odpady te nie zostaną przyjęte.
Wprowadzenie limitu ma na celu stabilizację strumienia dostarczanych do PSZOK w Hryniewiczach
odpadów remontowo-budowlanych. Frakcja ta od lat jest frakcją dominującą w strumieniu dostarczanych
odpadów, jej ilość sukcesywnie wzrasta – np. w 2019 r. było to 8 671,98 Mg (ok. 79,1% wszystkich odpadów
dostarczanych do PSZOK w Hryniewiczach), w roku 2020 – 9 776,68 Mg (co stanowiło 78,4% wszystkich
odpadów dostarczanych do PSZOK w Hryniewiczach) oraz 10 802,78 Mg w 2021 r. (odpowiednio – 72,6%
wszystkich odpadów dostarczanych do PSZOK w Hryniewiczach). Z uwagi na wyczerpującą się pojemność
składowiska odpadów w ZUOK w Hryniewiczach zagospodarowanie tych odpadów zlecane jest na zewnątrz, co
generuje wysokie koszty. Wprowadzenie limitów w perspektywie czasu powinno spowodować to, iż
mieszkańcy wytwarzający odpady remontowo-budowlane będą racjonalniej i bardziej proekologicznie
planowali prace remontowe. Ponadto limity na tę frakcję odpadów funkcjonują praktycznie we wszystkich
miastach Unii Metropolii Polskich, np. w Szczecinie – 125 kg lub 240 l – maksymalna jednorazowa ilość,
w Rzeszowie – do 0,5 m3/rok, w Poznaniu – 100 kg – limit roczny dla nieruchomości niezamieszkałej, w Łodzi
– do 1500 kg miesięcznie, w Lublinie – 2 Mg/rok/gospodarstwo domowe, w Krakowie – do 200 kg – dotyczy
jednorazowej dostawy, w Katowicach – 0,5m3 – dotyczy maksymalnej jednorazowej dostawy, w Gdańsku – do
2 Mg na każdy rok kalendarzowy z każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku usytuowanym na
nieruchomości, w Bydgoszczy – 1 worek typu „BIG BAG” o pojemności 1 m3 na rok, w Gdyni – do 500 kg na
rok kalendarzowy na gospodarstwo domowe. Podobnie limity wprowadzono w wielu miastach i gminach na
terenie województwa podlaskiego – przykładowo: w Suwałkach – 1 Mg z jednej nieruchomości w ciągu roku
kalendarzowego, w Zambrowie – do 1 m3 jednorazowo, w Michałowie – do 1 m3 rocznie z jednego
gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub z budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
w Gródku – do 2 m3 rocznie z jednego gospodarstwa domowego prowadzonego w lokalu mieszkalnym lub
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w Białowieży – maksymalnie 200 kg na rok na jednego mieszkańca,
w Supraślu – jednorazowa dostawa nieprzekraczająca objętościowo 0,5 m3 i wagowo 50 kg, w Łapach – 1,2 Mg
rocznie na jedną nieruchomość, w Choroszczy – do 50 kg w miesiącu, w Sejnach – do 200 kg na osobę w ciągu
roku, w Jedwabnem – do 1 m3/rok od mieszkańca posiadającego tytuł prawny do władania nieruchomością.
W § 6 zaktualizowano tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
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nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W dotychczasowej uchwale widniały dane kontaktowe Biura Zarządzania Systemem Gospodarowania
Odpadami PUHP „LECH” Sp. z o.o. W 2020 r. nastąpiła zmiana kompetencyjna w zakresie zarządzania
systemem, tzn. od 1 kwietnia zadania związane z zarządzaniem systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi realizowane są przez Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku
(do końca pierwszego kwartału 2020 r. zadania te powierzone były miejskiej Spółce PUHP „LECH”).
Ponadto w załączniku do przedmiotowej uchwały zmieniono częstotliwości odbioru popiołu i żużlu
z palenisk domowych w zabudowie jednorodzinnej. Dotychczas częstotliwość odbioru określona była jako 1 raz
w miesiącu w okresie październik – kwiecień włącznie. Od kolejnych umów na odbiór odpadów komunalnych
z terenu Białegostoku popiół odbierany będzie z częstotliwością 1 raz na miesiąc, ale w wydłużonym okresie, tj.
od września do maja włącznie. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Białegostoku
ewaluuje i na podstawie zebranych doświadczeń jest sukcesywnie ulepszany tak, aby mógł spełniać
oczekiwania mieszkańców, stąd potrzeba wprowadzenia proponowanych zmian.
Zgodnie z art. 6r ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), przesłano projekt uchwały Rady Miasta Białystok do zaopiniowania
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku. Postanowieniem HK-91/Pu/2022
z dnia 01 lipca 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaopiniował pozytywnie
projekt uchwały.
Mając na względzie konieczność dostosowania dotychczasowej uchwały do znowelizowanych przepisów
ustawy czystościowej podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne.
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