UCHWAŁA NR XIX/124/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Miejska w Toszku
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/293/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
od 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/124/2016
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 29 lutego 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA I GMINY TOSZEK
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek, zwany dalej
"Regulaminem" określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Toszek.
§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn. zm.);
2. chodniku – rozumie się przez to chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3. drodze publicznej – rozumie się przez to drogę publiczną w rozumieniu art. 1
w związku z art. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.);
4. gminie – rozumie się przez to Gminę Toszek;
5. miejscu zamieszkania – rozumie się przez to miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121
z późń.zm.);
6. mieszkańcu – rozumie się przez to osobę mającą na terenie Gminy miejsce zamieszkania
w rozumieniu przyjętym w niniejszym Regulaminie;
7. nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późń.zm .);
8. nieruchomościach objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi – rozumie się przez to:
a) nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (nieruchomości zamieszkałe),
b) nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady
komunalne), jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę, o której mowa w tym przepisie;
9. odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady powstałe
w wyniku budowy i remontu gospodarstw domowych; odpady budowlane i rozbiórkowe
należy klasyfikować zgodnie z Katalogiem odpadów do grupy 17; odpady te stanowią odpady
komunalne, jeżeli powstają w gospodarstwach domowych;
10. odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt. 7 ustawy o odpadach;
11. odpadach wielomateriałowych – rozumie się przez to: opakowanie wykonane co najmniej
z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy
zastosowaniu prostych metod mechanicznych ( np. tetra pak); w rozumieniu ustawy z dnia
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13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.)
12. odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt. 10 ustawy o odpadach;
13. odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 12
ustawy o odpadach;
14. pojemnikach – rozumie się przez to pojemniki i worki na odpady;
15. przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne – rozumie się przez to:
a) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, działającego na podstawie zawartej
z Burmistrzem umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, lub
b) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, działających na podstawie
umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, zawartej
z właścicielem nieruchomości,na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne;
16. terenach przeznaczonych do użytku publicznego – rozumie się przez to miejsca publiczne
służące do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie rekreacji,
wypoczynku, komunikacji i edukacji;
17. ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013r. poz 21 z późn. zm.);
18. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt. 4 w związku z art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
19. zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to zabudowę jednorodzinną w rozumieniu § 3
pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.poz.1422
z późn. zm);
20. zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający dwa lub
więcej niż dwa lokale mieszkalne bądź zespół takich budynków;
21. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to zbiornik bezodpływowy
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W razie zmiany aktów prawnych wymienionych w ust. 2, obowiązujące będą definicje
w brzmieniu określonym w obowiązujących przepisach.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości oraz najemcy lub właściciele lokali zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zużytych opon, odpadów
zielonych, co winno odbywać się w następujący sposób:
a) powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem
w pojemnikach na odpady, należy zbierać selektywnie w celu oddzielnego gromadzenia
papieru, metalu i tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych, odpadów
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komunalnych ulegających biodegradacji (odpady kuchenne),
b) odpady selektywnie zebrane w zabudowie wielorodzinnej należy umieszczać
w przeznaczonych do tego pojemnikach lub koszach, a w zabudowie jednorodzinnej
i na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady
komunalne, dopuszcza się korzystanie z pojemników, koszy lub worków z tworzywa
sztucznego,
c) pozostałe po wyselekcjonowaniu odpady zmieszane, należy gromadzić w odrębnych
pojemnikach,
d) worki z odpadami selektywnie zebranymi winny być przekazywane przedsiębiorcy
odbierającemu odpady, po całkowitym wypełnieniu worka,
e) odpady zielone ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach specjalistycznych
lub w workach, a w zabudowie jednorodzinnej także w kompostowniku przydomowym,
f) odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach specjalistycznych
lub w workach koloru brązowego, a w zabudowie jednorodzinnej także w kompostowniku
przydomowym,
g) w zabudowie jednorodzinnej indywidualne kompostowanie powinno obejmować odpady
kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
h) w przypadku zbierania odpadów ulegających biodegradacji (odpady kuchenne
i zielone) w pojemnikach specjalistycznych lub workach celem prawidłowego
przetrzymywania odpadów w nich zgromadzonych wymaga się, by zapewniony był dostęp
powietrza do tych odpadów, aby podczas ich transportu i odbioru nie dochodziło
do rozlewania się odcieków,
i) korzystanie z pojemników i worków na odpady zielone nie jest obowiązkowe, jeżeli
właściciel nieruchomości posiada umowę z przedsiębiorcą na wywóz takich odpadów
bezpośrednio po ich powstaniu,
j) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, należy gromadzić
odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, w specjalnie do tego celu dostosowanych
pojemnikach uniemożliwiających pylenie,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony należy gromadzić w odrębnych
kontenerach lub wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości,
l) przeterminowane leki należy gromadzić w oznaczonych pojemnikach, uniemożliwiających
dostęp do jego zawartości, umieszczonych w wyznaczonych aptekach lub oddawać
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzonego na terenie gminy,
m) chemikalia należy zbierać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
utworzonym na terenie gminy,
n) zużyte baterie i akumulatory należy zbierać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych utworzonym na terenie gminy lub w wyznaczonych punktach na terenie
gminy.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości oraz z innych części
nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, w tym z podwórzy, bram, przejść bez
zbędnej zwłoki, w sposób umożliwiający bezpieczne i swobodne poruszanie się pieszych
i pojazdów.
2. Właściciele nieruchomości nie są obowiązani do wykonywania obowiązków, o których mowa
w ust. 1 w sytuacji określonej w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach,
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§5
1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie
zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub
gromadzenie ich w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności ścieki takie nie mogą być
odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się
wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla
sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia
środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku
naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym i technicznym.
§6
1.Minimalna pojemność pojemników na odpady zmieszane wynosi co najmniej:
a) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osoby – 0,12 m³;
b) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 4 osoby - 0,24 m³;
c) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 4 osób – dodatkowo, pojemniki
o pojemności 0,6 m³ na każdą kolejną zamieszkującą osobę;
d) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pojemniki o pojemności 0,24 m³ na
gospodarstwo domowe;
2.W zabudowie jednorodzinnej i na nieruchomościach niezamieszkałych, na których wytwarzane
są odpady komunalne, pojemniki na odpady segregowane winny mieć następującą pojemność:
a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - co najmniej 0,12 m³,
b) odpady z tworzyw sztucznych i metalu - co najmniej 0,12 m³,
c) odpady z papieru - co najmniej 0,12 m³,
d) odpady ze szkła - pojemniki co najmniej 0,12 m³,
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej stosuje
się pojemniki na poszczególne frakcje odpadów, każdy o minimalnej pojemności 1,1 m³.
4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają zmieszane
odpady komunalne, zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników na te odpady,
do swych indywidualnych potrzeb, przy uwzględnieniu tego, że:
a) dla lokali handlowych – na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu, musi przypadać
0,2 m³ pojemności pojemnika miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych lokali winien
być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³,
b) dla lokali gastronomicznych – na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać 0,08 m³
pojemności pojemnika miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych lokali winien być
wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³,
c) dla szkół i przedszkoli – na każde dziecko, ucznia i pracownika musi przypadać 0,012 m³
pojemności pojemnika miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż każda z tych placówek winna być
wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³,
d) dla domów opieki, szpitali, hoteli, pensjonatów itp. – na jedno łóżko musi przypadać
0,08 m³ pojemności pojemnika miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych obiektów
winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³,
e) dla działek (ogródków) rekreacyjnych – na działkę w
okresie od 1 marca
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do 31 października każdego roku musi przypadać 0,08 m³ pojemności pojemnika
miesięcznie, a poza tym okresem 0,02 m³ miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż na każdy zespół
działek musi przypadać co najmniej 1 pojemnik o pojemności 1,1 m³,
f) inne zakłady pracy - na każdego pracownika musi przypadać 0,04 m³ pojemności
pojemnika miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych zakładów winien być wyposażony
w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m³,
g) inne nieruchomości nie wymienione wyżej – muszą być wyposażone w co najmniej
1 pojemnik o pojemności 0,12 m³.
5. Właściciele, o których mowa w pkt.4 dostosują wyposażenie nieruchomości w pojemniki,
kosze lub worki na odpady segregowane odpowiednio do rodzaju wytwarzanych odpadów.
6. Tereny użyteczności publicznej (tj. place zabaw, skwery, parki) winny być wyposażone
w kosze uliczne o pojemności od 0,020 m³ do 0,080 m³.
7. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki oraz worki z opisem słownym
lub graficznym oznaczenia odpadów, jakie mogą być w nich umieszczane, w następującej
kolorystyce:
a) zielony - z przeznaczeniem na szkło,
b) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metal,
c) niebieski - z przeznaczeniem na papier,
d) brązowy - z przeznaczeniem na odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
§7
Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów :
1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami
należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu
uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej
możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na
chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren
nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach.
2. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu
widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dbać o czystość i porządek na terenie lokalizacji
pojemników i na terenie bezpośrednio przyległym do niego, nie dopuszczając do zalegania
odpadów na ziemi.
4. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane należy szczelnie zamykać po umieszczeniu
w nich odpadów aby nie doszło do wywiewania odpadów oraz wydostawania się fetoru.
5. Przed umieszczeniem odpadów komunalnych w pojemnikach, koszach, workach należy
dokonać niezbędnych czynności związanych ze zmniejszeniem ich objętości (np. poprzez
zgniecenie).
6. Kontrola stanu technicznego pojemników służących do zbierania odpadów, obejmująca
w szczególności stan pokrywy zamykającej, winna być dokonana co najmniej 2 razy w roku.
7. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od mieszkańców gminy na podstawie
podpisanej umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy ma obowiązek utrzymania
pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
poprzez ich dezynfekcje i czyszczenie w miarę potrzeb.
8. W przypadku innym niż wymieniony w pkt 7 właściciel nieruchomości ma obowiązek
utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym poprzez
ich czyszczenie i dezynfekowanie w miarę potrzeb; usługi w tej mierze właściciel może zlecić
5
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innemu podmiotowi uprawnionemu, jeżeli nie może wykonać powyższego obowiązku we
własnym zakresie.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§8
1. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, powstających na terenie nieruchomości
zamieszkałych następuje:
a) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych.
2. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne i metal, szkło, odbierane
będą:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych,
b) niezwłocznie po wypełnieniu poszczególnych „gniazd” pojemników przeznaczonych
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych– w zabudowie wielorodzinnej - jednak
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj odpady komunalne ulegające
biodegradacji (odpady kuchenne):
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych;
b) 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;
c) 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. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w koszach ulicznych następuje nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu.
5. Odpady z terenu, na którym odbywały się imprezy masowe usuwane będą niezwłocznie po jej
zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym.
6. Odbiór odpadów zmieszanych, zbieranych w sposób selektywny, powstających na terenie
nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, następuje nie
rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
7. Odpady zmieszane i segregowane pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych będą
odbierane bezpośrednio przez przedsiębiorcę wyłonionego przez gminę.
8. Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu nieruchomości niezamieszkałych
następuje w oparciu o umowę zawartą przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą
posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.
9. Selektywnie zbierane przeterminowane leki winny być samodzielnie dostarczane do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzonego na terenie gminy lub do
wyznaczonych punktów na terenie gminy.
10. Selektywnie zbierane chemikalia winny być przekazane do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych utworzonego na terenie gminy.
11. Zużyte baterie i akumulatory winny być samodzielnie dostarczane do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych utworzonego na terenie gminy lub do wyznaczonych punktów
na terenie gminy.
12. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej odbierane będą 2 razy w roku w ramach zbiórki
akcyjnej przeprowadzanej zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Ponadto własnym
6
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środkiem transportu mogą być dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych utworzonego na terenie gminy.
13. Zużyte opony (z samochodów osobowych) winny być samodzielnie dostarczane do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzonego na terenie gminy.
14. Odpady zielone, po ich wytworzeniu, winny być samodzielnie dostarczane do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzonego na terenie Gminy, tak aby
nie zalegały na nieruchomości i nie ulegały rozkładowi, w terminie :
a) do 14 dni - dla budynków jednorodzinnych;
b) do 7 dni - dla budynków wielorodzinnych w okresie od kwietnia do października;
c) do 14 dni - dla budynków wielorodzinnych w okresie od listopada do marca;
15. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, winny być samodzielnie
dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzonego na terenie
gminy w ilości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Toszku w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W przypadku powstania większej ilości odpadów budowlanych
i rozbiórkowych niż ilość określona w w/w uchwale, właściciel nieruchomości ma obowiązek
pozbycia się tych odpadów we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
16. Selektywnie zbierane odpady komunalne mogą być samodzielnie dostarczane do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzonego na terenie gminy.
17. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbierane są przez
przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju usług, którego wyłoni
gmina.
18. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na podstawie podpisanej umowy
z uprawnionym do odbioru nieczystości ciekłych podmiotem tak, aby nie dopuścić
do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, w zależności od ich
pojemności jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
19. Opróżnianie przydomowej oczyszczalni ścieków następuje zgodnie z instrukcją użytkowania
danej oczyszczalni.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§9
1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne)
powinny być w miarę istniejących możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez
mieszkańców we własnym zakresie np. przez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.
2. Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ich ilości i negatywnego oddziaływania
na środowisko.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
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§ 10
1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy utrzymywanie zwierząt
domowych w sposób nie stwarzający uciążliwości dla użytkowników sąsiednich
nieruchomości lub lokali w budynkach wielorodzinnych, a w szczególności:
a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec;
b) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób
zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu;
c) stały i skuteczny dozór a w przypadku pozostawienia zwierzęcia bez dozoru, umieszczenie
go w zamkniętym pomieszczeniu lub na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający
zwierzęciu samodzielne wydostanie się z niego;
d) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.;
e) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej
w Toszku;
f) zwolnienie zwierząt domowych ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach
odosobnionych, mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy właściciel ma
możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras
uznanych za agresywne;
g) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości
może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz
odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
h) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych itp. i umieszczanie ich w przeznaczonych do tego celu koszach lub jeżeli są
zapakowane w specjalną torebkę, w koszach ulicznych;
i) niedopuszczanie do zakłócania spokoju i ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.
2. Postanowienia ust. 1 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze
zwierząt domowych.
3. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała
Rady Miejskiej w Toszku.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zakaz ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 11
1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez
instytucje użyteczności publicznej.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedli o zabudowie
wielorodzinnej, szeregowej i zwartej zabudowie jednorodzinnej.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich w odpowiednio przystosowanych miejscach zagrodowych,
nie stwarzających uciążliwości dla sąsiadów.
4. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
8
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zobowiązani są :
a) przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych, gwarantując swobodne korzystanie
z przyległych nieruchomości;
b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób
przewidziany dla ścieków;
c) składować obornik w wybetonowanej gnojowni, w odległości co najmniej 10 m od linii
rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły
przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
d) przetrzymywać gnojowicę w szczelnych i regularnie opróżnianych zbiornikach;
e) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
f) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich;
g) zachować środki ostrożności zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożyć
starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, w szczególności poprzez
utrzymywanie nad nimi dozoru, a w przypadku pozostawienia ich bez dozoru,
umieszczania ich w zamkniętych pomieszczeniach lub na terenach ogrodzonych, w sposób
uniemożliwiający im samodzielne wydostanie z nich;
h) gromadzić i usuwać nieczystości powstające podczas chowu lub hodowli zwierząt
gospodarskich w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do wód powierzchniowych.
ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 12
1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
a) obszary zabudowy wielorodzinnej, w szczególności: miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych, korytarze piwniczne;
b) obszary zabudowy jednorodzinnej, w obrębie których znajdują się budynki gospodarcze,
w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie lub przechowywane są produkty rolne
c) obszary nieruchomości zabudowanej obiektami użyteczności publicznej oraz obiektami lub
magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub przechowywania produktów
spożywczych.
2. Deratyzacja winna być przeprowadzona w każdym roku, w następujących terminach: od 5 do
15 kwietnia oraz od 5 do 15 października każdego roku.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 13
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz
Toszka.
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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 (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) zobowiązującego organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego do
określenia:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów
komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych
określonych na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych;
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
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;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

i nieczystości

ciekłych

z terenu

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.
Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Miasta i Gminy Toszek ma na celu
dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
Określenie terminu obowiązywania uchwały od dnia 1.04.2016 roku wynika z konieczności zachowania
obowiązujących zapisów uchwały do dnia 31.03.2016 roku tj. zakończenia umowy z obecnym przedsiębiorcą
i skorelowania ich z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
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