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Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje do projektów 

LP. 
PROJEKT, DO KTÓREGO 

ODNOSI SIĘ UWAGA 
TREŚĆ UWAGI  

(PROPOZYCJA ZMIAN) 
UZASADNIENIE UWAGI 

1 Rozdział 1, §2, pkt. 8.1. 

d/ gromadzić luzem w 

specjalnie do tego celu 
przystosowanych 

wentylowanych pojemnikach 
zapewniających 

zabezpieczenie przed wodami 
opadowymi, cyrkulację 

powietrza do osuszania 

odpadów, odrębne 
gromadzenie odcieków 

Gromadzenie odpadów 
biodegradowalnych bez 
worków foliowych zapobiega 
ich zagniwaniu, zapewnia 
utrzymanie właściwego 
poziomu pH ogranicza 
nadmierną zawartość wody.  

2 Rozdział 1, §2, pkt. 8.1. 
e/ gromadzić w workach 

papierowych 

Worki papierowe ulegają 
pełnej biodegradacji, 
zapewniają dostęp powietrza 
do zgromadzonych wewnątrz 
odpadów 

3 Rozdział 1, §2, pkt. 8.2. 

po treści "w art.6d ust. 1 

ustawy" pozostały tekst 
skreślić a dodać "w workach 

biodegradowalnych" 

Można w treści regulaminu 
używać stwierdzenia worki 
biodegradowalne, natomiast w 
treści regulaminu należy 
doprecyzować to stwierdzenie 
aby nie pozostawiać pola do 
omijania precyzyjnego 
wymagania 
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4 Rozdział 1, §2, pkt. 8.2. 

3/ przy czym ustala się, że 
właściwymi workami 

biodegradowalnymi dla 

procesu kompostownia w ZGO 
w Bielsku-Białej są worki 

spełniające warunki norm oraz 
posiadające oznaczenia jak 

pkt. 1 załącznik A 
 

Należy w sposób precyzyjny 
określić właściwe materiały i 
oznaczenia worków 
biodegradowalnych dla 
procesu kompostowania w 
ZGO Bielsko-Biała 

5 Rozdział 1, §2, pkt.8.2. 

4/ zabrania się używania do 

gromadzenia odpadów 
komunalnych ulęgających 

biodegradacji worów foliowych 

nie posiadających oznaczeń 
jak pkt. 3 powyżej oraz 

posiadających oznaczenia jak 
w pkt. 2 załącznik A 

Należy w sposób precyzyjny 
określić niewłaściwe/złe 
materiały i oznaczenia worków 
biodegradowalnych dla 
procesu kompostowania w 
ZGO Bielsko-Biała 

6 Rozdział 1, §2, pkt.8.2. 

5/ zabrania się 

zanieczyszczania odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji opakowaniami 
produktów spożywczych 

wykonanych ze szkła, metalu,  

tworzyw sztucznych i folii. 

Należy dokonać przekazu, że 
materia biodegradowalna 
opakowana w wymienione 
materiały nie ulega 
biodegradacji i stanowi 
problem dla procesu i instalacji  

7 
Rozdział 1, §2, pkt. 

8.11. 

po treści „przez Urząd 

Miejski w Bielsku-Białej” pod 
adresem: ... oraz na kartach 

informacyjnych dostępnych, w 

UM w Bielsku-Białej w wydz .. 
pok .. 

Osoby nieco gorzej 
poruszające się w Internecie 
czy też nie posiadające 
dostępu powinny mieć 
możliwość łatwego dotarcia do 
materiałów 

8 Rozdział 2, §5, pkt.3. 

po treści „należy myciu, 

dezynfekcji i dezynsekcji” 

przez firmę wybraną w drodze 
przetargu do zbierania 

odpadów. Dodatkowo 
właściciel nieruchomości 

zapewni usuwanie uciążliwych 
zapachowo odcieków i będzie 

zapobiegał rozwojowi larw i 

insektów 

Zaproponowany zapis jest 
niezgodny z treścią „opisu 
przedmiotu zamówienia” 
GO.271.7.2015.JŻ. Ponadto 
widomo, ze przyjęta 
częstotliwość mycia jest 
niewystarczająca i każdy 
właściciel nieruchomości 
powinien dbać o to aby 
pojemniki do zbierania nie były 
źródłem fetoru i insektów. 

9 Rozdział 2, §5, pkt.6. 

Firma wybrana w drodze 
przetargu będzie prowadzić 

systematyczną kontrolę 

selektywnej zbiórki odpadów, 
a zwłaszcza kontrolę rodzaju 

worków, stanu uwodnienia i 
czystości pojemników 

odpadów mokrych. Firma 

będzie poddawać kontroli 5 % 
pojemników do zbierania 

odpadów mokrych 
miesięcznie. Przy stwierdzeniu 

niezgodności po raz pierwszy 

firma pozostawi informację o 
konieczności poprawy, każde 

kolejna niezgodność będzie 
skutkował naliczeniem opłaty 

dodatkowej w wysokości …  

Właściwa segregacja i 
gromadzenie odpadów jest 
obowiązkiem ustawowym 
mieszkańców, jak wiele 
innych. Należy więc stopniowo 
wspierać edukację, kontrolą jej 
stosowania w życiu 
codziennym, tak ważna 
kwestia nie może zależeć od 
indywidualnego „mam ochotę 
to robić lub nie”. 



10 Rozdział 2, §5, pkt.7. 

Firma wybrana w drodze 
przetargu będzie prowadzić w 

wyznaczonych punktach 

sprzedaż worków na odpady 
biodegradowalne dla procesu 

kompostowania w cenach 
preferencyjnych. 

Chcąc postawić wymaganie 
stosowania właściwych 
worków należy zapewnić 
możliwość ich łatwego 
nabycia. 

11 ? 

Worki do gromadzenia 

odpadów zielnych 
biodegradowalnych, 

dostarczane przez firmę 

wybraną w drodze przetargu 
do zbierania odpadów musza 

spełniać wymagania określone 
jak w pkt. 1 załącznik A 

Należy przyjmować, że jeżeli 
UM Bielsko-Biała wymaga aby 
gromadzić odpady 
biodegradowalne, to nie może 
zlecać działań zaprzeczający 
stawianym przez siebie 
wymaganiom. Dostarczanie 
przez SITA worków ze zwykłej 
folii jest właśnie takim 
zaprzeczeniem. 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) wyłącznie dla celów prowadzonych 
konsultacji społecznych.    


