
UCHWAŁA NR XVII/75/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6k ust.1, 2 i 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co 
następuje:

§ 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, 
położonych na terenie Miasta Chojnowa stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość oraz stawki opłaty.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 16,00 złotych od jednej osoby, jeżeli 
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  w wysokości 32,00 złotych od jednej osoby, jeżeli odpady nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości 
pojemników o określonej pojemności, stawki opłaty określonej w ust. 4 oraz częstotliwości wywozu.

4. Ustala się stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 38,00 złotych,

2) pojemnik o pojemności 240 l – 43,00 złotych,

3) pojemnik o pojemności 360 l – 70,00 złotych,

4) pojemnik o pojemności 600 l – 90,00 złotych,

5) pojemnik o pojemności 1100 l –135 złotych,

6) pojemnik o pojemności  7000 l – 760,00 złotych.

5. Dla nieruchomości mieszanych, których część stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 
a część stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, miesięczną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ustala się jako sumę opłat miesięcznych obliczonych dla poszczególnych części 
składowych nieruchomości zgodnie ze sposobem opisanym w ust. 1, 2 i 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/195/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 
oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/75/19
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Stosownie do zapisów art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.) Rada Gminy w drodze uchwały
dokonuje wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustali stawkę tej opłaty, a także określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ponadto ustali stawkę
opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
stanowi dochód gminy, a środki pochodzące z tej opłaty nie mogą być wykorzystane na cele nie
związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Uchwalenie
stawek w/w wysokości spowoduje ulepszenie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Chojnowa w sposób zgody z zapisami ustawy z dnia 13 września1996 r. o
utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.), które obejmują
koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi
administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Miasta
Chojnowa, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.07.2017 r. są na nie zmienionym
poziomie, pomimo znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania systemu. Miesięczne wpływy z opłat
mieszkańców pokrywają ok. 80 % wartości faktur wystawionych przez firmę obsługującą Miasto
Chojnów w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mając na uwadze
fakt, iż gospodarowanie odpadami powinno się samofinansować, a więc przychody od mieszkańców,
instytucji powinny równoważyć wydatki ponoszone przez Gminę na odbiór i zagospodarowanie
odpadów, podjęcie uchwały dot. podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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