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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2023 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu 
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Białymstoku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 679)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXII/472/20 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2020 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Hryniewiczach oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (Dz. 
Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4931) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po wierszu Lp. 2 dodaje się wiersze 2a i 2b o następującej treści: 

„ 
Lp. Kod Grupy, podgrupy rodzaje odpadów Wysokość opłat- netto 

za przyjęcie odpadu 
[zł/Mg] 

2a. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 300,00 
2b. 20 01 10 Odzież 300,00 

”; 

2) po wierszu Lp. 6 dodaje się wiersze 7 -10 o następującej treści: 

„ 
Lp. Kod Grupy, podgrupy rodzaje odpadów Wysokość opłat- netto 

za przyjęcie odpadu 
[zł/Mg] 

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy) 
7. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 300,00 
8. 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 115,00 

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania 
ochronne nieujęte w innych grupach 

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami 
opakowaniowymi) 

9. 15 01 03 Opakowania z drewna 390,00 
10. 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 230,00 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 
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Uzasadnienie 

Marszałek Województwa Podlaskiego decyzją znak DOS-II.7222.2.7.2018 z dnia 25 października 2022 r. 
zmienił pozwolenie zintegrowane (decyzja z dnia 01 września 2015 r. znak: DOS-II.7222.1.4.2015) na 
eksploatację instalacji: do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności 
przetwarzania ponad 3 tony na godzinę, do unieszkodliwainia odpadów niebezpiecznych o zdolności 
przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki fizyczno-chemicznej, do odzysku odpadów 
innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, 
o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbkli żużlu i popiołów. W rozdziale 
3.2.1 decyzji dodane zostały m.in. nastepujące rodzaje odpadów komunalnych poddawanych przetwarzaniu 
w instalacji I-1 (Instalacja do termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych): 

-15 01 03 - Opakowania z drewna; 

-15 01 09 - Opakowania z tekstyliów; 

- 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

-20 01 10 - Odzież; 

-20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji; 

- 20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji. 

Mając powyższe na uwadze istnieje konieczność wprowadzenia do cennika Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Białymstoku w/w kodów odpadów. 

Analiza w zakresie wysokości opłaty za zagospodarowanie w/w odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Białymstoku przeprowadzona przez PUHP "LECH" Sp. z o. o. wykazała utrzymanie 
cen za przyjęcie tych odpadów na tożsamym poziomie jak w cenniku ZUOK w Hryniewiczach obowiązujących 
od 08 grudnia 2020 r. 

Przedmiotowy projekt uchwały poddany został konsultacjom z: 

- Miejską 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. 

W ustawowo przewidzianym terminie nie wniesiono uwag. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854)  projekt 
uchwały przekazany został n/w związkom zawodowym celem zaopiniowania zgodnie z kompetencjami: 

- Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych Województwa Podlaskiego; 

- Rada OPZZ Województwa Podlaskiego; 

- Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność". 

W przewidzianym terminie wpłynęła pozytywna opinia Rady OPZZ Województwa Podlaskiego. 

Stosownie do postanowień § 4 ust. 1 Porozumień Międzygminnych zawartych w 2010 r. pomiędzy Gminą 
Miasta Białystok, a Gminami: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec 
Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie 
odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto projektu pn. 
„Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”, przekazano w/w Gminom projekt 
uchwały celem zaopiniowania. Wpłynęły 3 pozytywne opinie od Gmin partnerskich (Czarna Białostocka, 
Gródek, Wasilków). 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za uzasadnione. 
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