UCHWAŁA NR XXXIX/503/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 16 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/387/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) nie rzadziej niż raz na tydzień - dla budynków wielorodzinnych;
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych.
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj.:
a) papier, szkło:
- nie rzadziej niż raz na dwa miesiące - dla budynków jednorodzinnych;
- niezwłocznie po wypełnieniu "gniazd" pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych - dla budynków wielorodzinnych - lecz nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie.
b) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metal :
- nie rzadziej niż raz na miesiąc - dla budynków jednorodzinnych;
- niezwłocznie po wypełnieniu "gniazd" pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych - dla budynków wielorodzinnych - lecz nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie.
3) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj. odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych w okresie od kwietnia do
października;
b) nie rzadziej niż raz na miesiąc - dla budynków jednorodzinnych w okresie od listopada do marca;
c) niezwłocznie po wypełnieniu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, lecz nie rzadziej niż raz na tydzień - dla budynków wielorodzinnych w okresie od
kwietnia do października;
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d) niezwłocznie po wypełnieniu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków wielorodzinnych
w okresie od listopada do marca;
4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) dwa razy w roku w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym
harmonogramem”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6r ust.3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W związku z podjęciem decyzji o zmianie częstotliwości odbioru odpadów, związanej z nowym
postępowaniem przetargowym, należało wprowadzić zmiany do obowiązującej uchwały.
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