
  

UCHWAŁA NR XLI/605/21 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 16 sierpnia 2021 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 2021 r. 

poz. 1372), 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.)1) 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), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny: 

a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 – 20,00 zł, 

b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 

44,00 zł, 

c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 56,00 zł;”; 

2) § 1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, ustala się podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 – 40,00 zł, 

b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 

88,00 zł, 

c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 112,00 zł.”; 

                                                      
1) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320. 
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3) § 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, 4,00 

4 pojemnik 0,12 m3 6,00 

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 

10 pojemnik typu prasokontener 12,00 m3 635,00 

11 pojemnik typu prasokontener  14,00 m3 740,00 

12 pojemnik typu prasokontener  powyżej 14,00 m3 793,00 

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: 

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, 8,00 

4 pojemnik  0,12 m3 12,00 

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 

10 pojemnik typu prasokontener 12,00 m3 1270,00 
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11 pojemnik typu prasokontener  14,00 m3 1480,00 

12 pojemnik typu prasokontener  powyżej 14,00 m3 1586,00 

”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 listopada 2021 r. 

Przewodniczący Rady 

Łukasz Prokorym 
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