UCHWAŁA NR XXXIX/502/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 16 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Toszek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 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 załączniku do uchwały Nr XVII/272/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2020 r., pozycja 2170) wprowadza się następujące zmiany:
1. §9 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków
wielorodzinnych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych ;
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, szkło - nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące - dla budynków jednorodzinnych natomiast z budynków wielorodzinnych niezwłocznie po
wypełnieniu poszczególnych „gniazd” pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych – jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
3) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: opakowania wielomateriałowe, tworzywa
sztuczne i meta - nie rzadziej niż raz na miesiąc - dla budynków jednorodzinnych natomiast
z budynków wielorodzinnych niezwłocznie po wypełnieniu poszczególnych „gniazd” pojemników
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych– jednak nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie;
4) odpady ulegające biodegradacji - z budynków jednorodzinnych: od kwietnia do października
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc,
natomiast z budynków wielorodzinnych: niezwłocznie po wypełnieniu pojemników
przeznaczonych do selektywnej zbiórki tych odpadów, lecz nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie
od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do
marca”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
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§ 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
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia,
wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) zobowiązującego organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego
do określenia:
1) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości dotyczące wymagań
w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów tekstyliów i odzieży, a także odpadów budowlanych
i rozbiórkowych z gospodarstw domowych,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
W związku z podjęciem decyzji o zmianie częstotliwości odbioru odpadów, związanej z nowym
postępowaniem przetargowym, należało wprowadzić zmiany do obowiązującej uchwały.
Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Toszek ma na celu dostosowanie
jego zapisów do wymogów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).

Id: A9BA40E6-2E9A-4796-85AA-A888DF324C7F. Podpisany

Strona 1

