
  

UCHWAŁA 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)2)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 

domowego; 

2) miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę iloczynów liczby 

gospodarstw domowych na danej nieruchomości oraz stawek opłat, określonych w pkt 3 lub 4; 

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 – 16,00 zł, 

b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 36,00 zł, 

c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 45,00 zł; 

4) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 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 – 32,00 zł, 

b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 72,00 zł, 

c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 90,00 zł. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione 

zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie, przy czym jeden punkt 

adresowy to jedno gospodarstwo domowe, 

2) powierzchni lokalu mieszkalnego – rozumie się przez to powierzchnię użytkową, mierzoną po wewnętrznej 

długości ścian, wszystkich pomieszczeń znajdujących się w danym lokalu mieszkalnym, bez względu  

na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni 

balkonów, tarasów i loggii, antresoli, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek 

przeznaczonych do przechowywania opału. 

                                                      
1) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 
2) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 i 2020. 
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§ 2. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw 

domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), lub 

2) rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1390 z późń. zm.) 

2. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 przysługuje w wysokości 40% miesięcznych 

stawek opłat, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4. 

3. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 będzie przysługiwało w wysokości 50% 

miesięcznych stawek opłat, o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4. 

4. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2 przysługuje właścicielom nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5, spełniającym łącznie 

następujące kryteria: 

1) są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują razem na nieruchomości wraz z rodziną wielodzietną; 

2) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zostali ujęci 

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez właściciela 

danej nieruchomości; 

3) posiadają Kartę Dużej Rodziny. 

5. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, częściowe zwolnienie 

przysługuje właścicielowi nieruchomości, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których zamieszkują 

osoby spełniające wymogi, o których mowa w ust. 4. 

§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. 

2. Częściowe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 będzie przysługiwało miesięcznie w wysokości: 

a) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 – 1,00 zł, 

b) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 – 2,00 zł, 

c) od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2 – 3,00 zł. 

§ 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, 3,90 

4 pojemnik  0,12 m3 5,90 

5 pojemnik  0,24 m3 10,00 

6 pojemnik 0,70 m3 30,00 
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7 pojemnik 1,10 m3 47,00 

8 pojemnik  7,00 m3 329,00 

9 pojemnik 10,00 m3 469,00 

10 pojemnik typu prasokontener 12,00 m3 590,00 

11 pojemnik typu prasokontener  14,00 m3 689,00 

12 pojemnik typu prasokontener  powyżej 14,00 m3 738,00 

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane 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, 7,80 

4 pojemnik  0,12 m3 11,80 

5 pojemnik  0,24 m3 20,00 

6 pojemnik 0,70 m3 60,00 

7 pojemnik 1,10 m3 94,00 

8 pojemnik  7,00 m3 658,00 

9 pojemnik 10,00 m3 938,00 

10 pojemnik typu prasokontener 12,00 m3 1180,00 

11 pojemnik typu prasokontener  14,00 m3 1378,00 

12 pojemnik typu prasokontener  powyżej 14,00 m3 1476,00 

2. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi: 

1) iloczyn zadeklarowanej liczby opróżnień pojemnika/worka o określonej pojemności w miesiącu  

oraz odpowiedniej stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 – w przypadku stosowania pojemników/worków 

o jednakowej pojemności, 

2) sumę iloczynów zadeklarowanej liczby opróżnień pojemników/worków o określonej pojemności 

w miesiącu oraz odpowiednich stawek opłat, o których mowa w ust. 1 – w przypadku stosowania 

pojemników/worków o różnej pojemności. 

§ 5. W przypadku nieruchomości „mieszanej”, tj. nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość,  

na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę 

opłat obliczonych zgodnie z § 1 i § 4 niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 7. Tracą moc uchwały: 

1) Nr IV/31/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 2015 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 2015 r. poz. 302), 
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2) Nr XXXIV/549/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie częściowego zwolnienia 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej 

Rodziny (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1857). 

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

z dniem 1 marca 2020 r. 

Przewodniczący Rady 

Łukasz Prokorym 
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