
TNFORMACJA DOTYCZACA GOSPODAROWANTA ODPADAMT
KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOSCIACH NIEZAMIESZKALY CH

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci

i porz4dku w grninach (Dz. U . z 2022 r. poz. 1297)

Prerydent Miasta Bialegostoku

informuje o zamiarze przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zam6wienia publicmego na

odbi6r odpad6w komunalnych od wla5cicieli nieruchomodci z terenu miasta Bialegostoku od

dnia I lipca 2023 r. do dnia 30 wrzeinra 2026 r.

Zgodnie z uchwal4 nr XVIIV289/19 Rady Miasta Bialystok z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie

odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoici, na kt6rych nie zamieszkujq

mieszkaricy, a powstaj4 odpady komunalne, miejskim systemem gospodarowania odpadami

komunalnymi objEte s4 nieruchomoSci, na kt6rych nie zamieszkuj4 mieszkafcy, a powstaj4

odpady komunalne.

W zwiqzku z powyzszp Prezydent Miasta Bialegostoku wyznacza termin od dnia 0l sierpnia

2022 r. do dnia 30 wrzednia 2022 r. na:.

1) odwolanie przez wtafuiciela nieruchomoSci odwiadczenia o wyi4czeniu siE z systernu

odbierania odpad6w komunalnych zorganizowanego przez gning, jezeli nieruchomoSd

jest wyl4czona z tego systemu na podstawie tego oSwiadczania;

o6wiadczenie dotyczy takle tych wlaScicieli, kt6rzy pozostaj4 poza grninnym

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w zutiqzku z nieprzystqpieniern do

niego przed wejSciem w Zycie zrnienionych przepis6w ustawy z dnia 13 wrze5nia

1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gnr.inach - Dz. U. z 2022 r. poz. 1297

(ustawa z dnia I I sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto6ci i porz4dku

w grninach, ustawy - Prawo ochrony Srodowiska oraz ustawy o odpadach - Dz. U.

z 2021 r. poz. 1648) - tj. przed dniern 23.09.2021 r.;



TIWAGA!!!

Pisemne oSwiadczenia wraz z kopi4 umorvy prosimy skladad do dnia

30 wrzeSnia 2022 r. na adres: Departament Finans6w Miasta Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku, Referat Oplaty za Cospodarowanie Odpadami Komunalnymi,

ul. Kamienna 17 ,15-021 Bialystok

Druk oSwiadczenia do pobrania znajduje sig na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej Urzgdu Miejskiego w Biall,rnstoku httos:i/tio.bialystok.pl w zakladce ,,Poradnik

interesanta" ftategoria ustug - podatki i oplaty lokalne, jednostka organizacyjra Urzgdu -

Departament Finans6w Miasta).
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2) zloZenie przez wla5ciciela nieruchomoici oSwiadczenia spelniaj4cego wymagania,

o kt6rych mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w grninach,

o wyl4czeniu sig z systemu odbierania odpad6w komunalnych zorganizowanego przez

grning, jezeli wlaSciciel nieruchomoSci jest objEty tym systemem, przy czp
w oiwiadczeniu wladciciel nieruchomoSci zobowi4zanyjest wskazai gninn4 jednostkg

organizacyjn4 lub przedsigbiorcA odbierajqcego odpady komunalne, wpisanego do

rejestru dzialalno6ci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych,

o kt6rlm mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gninach

oraz dolqczy(. do o6wiadczenia kopig tej umowy, pod rygorern nieskuteczno5ci

oSwiadczenia.

OSwiadczenia s4 skuteczne od dnia I lipca 2023 r., tj. od dnia, w kt6rym zacznie

obowi4zyrvad kolejna umowa w sprawie zam6wienia publicznego na odbieranie odpadriw

komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci z terenu miasta Bialegostoku i nie mog4 byd

odwolane przez okres obowiqrywania tej umowy,


