
 

 

UCHWAŁA Nr 626/17 

RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 20 lipca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 

Toruń. 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 300/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń, zmienionej uchwałą nr 372/16 Rady Miasta Torunia 

z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r., poz. 1353), wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 4: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie. 

Dopuszcza się, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, zbieranie tych odpadów łącznie z odpadami, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1, jako odpady suche, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2022 r.”, 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7 mogą być zbierane i odbierane łącznie.”, 

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 realizowany może 

być w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przy wykorzystaniu 

ogólnodostępnych pojemników ustawionych na nieruchomościach, w tym w szczególności 

nieruchomościach będących w dyspozycji Gminy Miasta Toruń.”; 

2)  w § 5: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz szkła 

należy zbierać w pojemnikach znajdujących się na nieruchomości. Dopuszcza się zbieranie tych frakcji 

odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach. Odpady te przekazywane mogą być przez 

mieszkańców bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”, 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone należy zbierać w pojemnikach 

znajdujących się na nieruchomości. Dopuszcza się zbieranie tych frakcji odpadów w miejscu ich 

wytworzenia w workach. Odpady te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 6.”; 

3)  w § 11: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne 

pojemników: 

1) kolor niebieski – pojemniki przeznaczone do zbierania papieru i tektury; 
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2) kolor żółty – pojemniki przeznaczone do zbierania metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych lub odpadów suchych; 

3) kolor zielony – pojemniki przeznaczone do zbierania szkła; kolor brązowy - pojemniki przeznaczone 

do zbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych.”, 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 w brzmieniu:  

„4. Stosuje się następujące napisy określające rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu: 

1) „Papier” – dla pojemników określonych w ust. 3 pkt 1; 

2) „Metale i tworzywa sztuczne” – dla pojemników określonych w ust. 3 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 6; 

3) „Szkło” – dla pojemników określonych w ust. 3 pkt 3; 

4) „Bio” – dla pojemników określonych w ust. 3 pkt 4. 

5. Oznakowania kolorystyczne oraz napisy określone w ust. 3 i ust. 4 stosuje się także do worków 

używanych do zbierania poszczególnych frakcji odpadów. 

6. Odpady zbierane jako odpady suche gromadzi się w pojemnikach oznaczonych napisem „Odpady 

suche”. 

7. Dopuszcza się zastosowanie dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów pojemników o oznakowaniach 

kolorystycznych innych niż określone w ust. 3, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Pojemniki te winny być opatrzone napisami wskazanymi w ust. 4 i 6.”; 

4)  w § 16: 

a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, 

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;”, 

b)  pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych zbierane 

odrębnie lub łącznie jako odpady suche oraz odpady szkła – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a na terenie 

Zespołu Staromiejskiego nie rzadziej niż raz w tygodniu;”, 

c)  pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż 3 razy w roku;”. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miasta  

Marcin Czyżniewski 
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