ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały 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. 5a, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn.
zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek
oraz Uchwałą Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018r. w sprawie:
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji zmienionej Uchwałą nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018r.
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:
§ 1. Przeprowadza
się
z inicjatywy
Burmistrza
Toszka
konsultacje
społeczne
z mieszkańcami Gminy Toszek oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w celu zebrania opinii, uwag i wniosków o projekcie uchwały 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 - w zakresie częstotliwości
odbierania odpadów komunalnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 16 marca 2021r., a termin
zakończenia na dzień 26 marca 2021r.
§ 3. Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców Gminy Toszek oraz organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i obejmują swoim zasięgiem Gminę Toszek.
§ 4. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną poprzez umieszczenie projektu uchwały,
o którym mowa w § 1 na stronie internetowej www.toszek.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku.
2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez:
1) zgłaszanie uwag i opinii na „Formularzu zgłaszania uwag i opinii dla mieszkańców Gminy
Toszek” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2) zgłaszanie uwag i opinii na „Formularzu zgłaszania uwag i opinii dla organizacji i podmiotów”
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wypełnione formularze, o których mowa w ust. 2 należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 26 marca 2021r. do godz. 1300 :
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Toszku (Biuro Obsługi Interesanta), ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek, przy czym w przypadku przesłania pocztą decydujące znaczenia dla zachowania
terminu ma data wpływu do Urzędu Miejskiego w Toszku, a nie data stempla pocztowego,
2) drogą elektroniczną na adres umtoszek@toszek.pl z zastrzeżeniem, iż formularz winien być
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP.
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4. Formularze anonimowe nie będą rozpatrywane.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.49.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 15 marca 2021 r.

Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia .................... 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
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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się 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 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.
§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo
zamieszkałych i częściowo niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne odbierane będą
wszystkie odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) i frakcje odpadów segregowanych, zgodnie
z §3 niniejszej uchwały oraz przedmiotowe nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki i worki do zbierania
odpadów komunalnych, opłata ta obejmować będzie również przyjmowanie odpadów komunalnych do PSZOK-u
zgodnie z § 4 niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu - dla budynków wielorodzinnych;
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych.
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj.: papier, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa
sztuczne i metal :
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych;
b) niezwłocznie po wypełnieniu "gniazd" pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych - dla budynków wielorodzinnych - lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
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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;
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) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) dwa razy w roku w ramach zbiórek akcyjnych przeprowadzonych zgodnie z wcześniej ustalonym
harmonogramem.
§ 4. 1. Ustala się, utworzenie jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
1) Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można przekazać następujące odpady komunalne
zebrane w sposób selektywny:
a) papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal - bez ograniczeń ilościowych;
b) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki - bez ograniczeń ilościowych;
c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- bez ograniczeń ilościowych;
d) odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych tj. chemikalia, farby, środki ochrony
roślin, świetlówki, żarówki- bez ograniczeń ilościowych;
e) przeterminowane leki - bez ograniczeń ilościowych;
f) zużyte baterie i akumulatory- bez ograniczeń ilościowych;
g) zużyte opony - ograniczenie dla opon z samochodów osobowych w ilości 4 opony na samochód osobowy na
rok ;
h) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, w ilości 0,5m³ na osobę na rok;
g) bioodpady
2) W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się pojemniki na poszczególne rodzaje
odpadów komunalnych.
3) W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmuje się odpadów z działalności gospodarczej
w stosunku, do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki odpadami.
4) Pracownicy obsługujący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mają prawo odmowy przyjęcia
innych niż wymienione w pkt.1 odpadów.
5) Oddający odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
a) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenie ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika
obsługi punktu
b) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
§ 5. 1. Określa się 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.
1) Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, należy zgłaszać w terminie 3 dni od dnia
wystąpienia nieprawidłowości:
a) pisemnie na adres - Urząd Miejski w Toszku ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek; mail:
umtoszek@toszek.pl;
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b) telefonicznie pod nr tel. 32 237 80 18.
2) Zgłoszenie winno obejmować dane niezbędne do jego weryfikacji tj.: imię i nazwisko zgłaszającego, adres
nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także numeru lokalu, datę i opis zdarzenia.
Zgłaszający może przedstawić dowody potwierdzające niewłaściwe świadczenie usługi.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/273/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 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.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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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 2020 r. poz. 1439 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.
Dotychczas obowiązywała Uchwała Nr XVII/273/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 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.
Projekt uchwały szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Toszek w ramach opłaty za
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także
sposób świadczenia usług przez punkt 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.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.49.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 15 marca 2021 r.
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI
o projekcie uchwały 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
1. Informacje o zgłaszającym1
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

2. Zgłaszane uwagi i opinie
Wskazanie zapisu w projekcie uchwały,
do którego odnosi się uwaga/opinia
(rozdział/paragraf/ustęp/punkt/strona)

L.p.

Propozycja zmiany / proponowane
zmienione brzmienie zapisu

3. Dodatkowe uwagi i opinie:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....…………
…………………………………………………………

……………………………………………………..
/podpis mieszkańca biorącego udział w konsultacjach/
-------------------------------------------1

Konieczne jest wypełnienie punktu 1
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781 z późn. zm.), dalej „UODO” oraz z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),
niniejszym informuję, że:
I. Administratorem zebranych danych osobowych jest:
Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego2,
44-180 Toszek.
II. Inspektor Ochrony Danych
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 UODO Administrator powołał Inspektora
Ochrony Danych, z którym Pan/Pani może się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie
www.bip.toszek.pl,
e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt
I.
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są i będą w celu, na jaki wyraził/a Pan/Pani zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), tj. w celu zweryfikowania
posiadania uprawnienia do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas konsultacji
społecznych stanowi art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).
IV. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
Administrator przetwarzać będzie Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w kategorii
podstawowych danych identyfikacyjnych, takich jak:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu).
V. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt III informuję, że Pana/Pani dane
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji posiadania uprawnienia do udziału
w konsultacjach społecznych i nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim.
VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO
lub organizacji międzynarodowych.
VII. Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt III celu przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).
VIII. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych.
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
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Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie konsultacji
i wynikające
z przepisów prawa wskazanych w pkt III – niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora uniemożliwi weryfikację posiadania uprawnienia do udziału w konsultacjach.
X. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
……………………………………………………………..
/ podpis mieszkańca biorącego udział w konsultacjach/
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.49.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 15 marca 2021 r.
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII
o projekcie uchwały 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.
1. Informacje o zgłaszającym#
Pełna nazwa organizacji/
podmiotu

Adres siedziby
organizacji/podmiotu

2. Zgłaszane uwagi i opinie
Wskazanie zapisu w projekcie uchwały,
do którego odnosi się uwaga/opinia
(rozdział/paragraf/ustęp/punkt/strona)

L.p.

Propozycja zmiany / proponowane
zmienione brzmienie zapisu

3. Dodatkowe uwagi i opinie:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………..…….…….……………………………
/ podpis osoby uprawnionej do reprezentacji
organizacji/podmiotu/
-------------------------------------------1

Konieczne jest wypełnienie punktu 1
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