
 

 

UCHWAŁA NR XLII/452/2014 

RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU 

z dnia 19 lutego 2014 r. 

w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt.1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1399 ) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 art.42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)  

Rada Miejska w Toszku uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość za opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w zamieszkałych 

nieruchomościach na terenie Gminy Toszek, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1  

w wysokości 14 zł miesięcznie. 

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli odpady komunalne  

są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł miesięczne. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik: 

a) o pojemności 0,12 m³ - w wysokości 28,00 zł 

b) o pojemności 0,24 m³ - w wysokości 49,00 zł 

c) o pojemności 1,1 m³ - w wysokości 100,00 zł 

d) o pojemności 2,5 m³ - w wysokości 266,00 zł 

e) o pojemności 5 m³    - w wysokości 477,00 zł 

f) o pojemności 7 m³     - w wysokości 652,00 zł 

§ 3. 1. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik, jeżeli na terenie nieruchomości prowadzona jest 

selektywna zbiórka odpadów : 

a) o pojemności 0,12 m³ - w wysokości 19,00 zł 

b) o pojemności 0,24 m³ - w wysokości 33,00 zł 

c) o pojemności 1,1 m³   - w wysokości 66,00 zł 

d) o pojemności 2,5 m³ - w wysokości 178,00 zł 

e) o pojemności 5 m³    - w wysokości 318,00 zł 

f) o pojemności 7 m³     - w wysokości 434,00 zł 
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§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/274/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie  

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. 

§ 6. Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Toszku 

 

 

Ireneusz Kokoszka 
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