
UCHWAŁA NR XXV/117/20 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 3 oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a-d,  ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, Rada Miejska Chojnowa uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, Gmina Miejska Chojnów będzie świadczyć usługi odbioru i zagospodarowania, 
w każdej ilości:   

1) zmieszanych odpadów komunalnych, 

2) metali i tworzyw sztucznych zebranych w pojemnikach lub workach, zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w Gminie Miejskiej Chojnów, 

3) szkła zebranego w pojemnikach lub workach, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku 
w Gminie Miejskiej Chojnów, 

4) papieru, makulatury w zebranych pojemnikach lub workach, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w Gminie Miejskiej Chojnów, 

5) bioodpadów – zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Chojnów, 

2. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą, zgodnie 
z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Chojnów, oraz z Regulaminem PSZOK, 
następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 

2) metal i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe opakowań wielomateriałowych, 

3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

4) bioodpady, 

5) przeterminowane leki i chemikalia, 

6) 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, 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) meble i odpady wielkogabarytowe, 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

11) popiół, 

12) zużyte opony, 

13) tekstylia i ubrania. 

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w Gminie Miejskiej Chojnów traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.  

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone                      
w następujący sposób: 
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- właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i niezamieszkałej  zobowiązani są 
do zastosowania pojemników lub worków zgodnie z poniższym opisem: 

1) niebieski oznaczony napisem „Papier”- z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe 
z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury, 

2) zielony oznaczony napisem „Szkło”- z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

3) żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, w tym 
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, metale, w tym odpady opakowaniowe 
z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady, 

5) czarny – z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane). 

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z następującą 
częstotliwością: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są : 

1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) dla budynków jednorodzinnych – w okresie od 01.04. do 31.10. nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 
natomiast w okresie od 01.11. do 31.03. nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) dla budynków wielorodzinnych – w okresie od 01.04. do 31.10. nie rzadziej niż raz w tygodniu, 
natomiast w okresie od 01.11. do 31.03. nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

2) z nieruchomości niezamieszkałych –nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

2. Odpady zbierane selektywnie – bioodpady – odbierane są : 

1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) dla budynków jednorodzinnych –nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie 

b) dla budynków wielorodzinnych – w okresie od 01.04. do 31.10. nie rzadziej niż raz w tygodniu, 
natomiast w okresie od 01.11. do 31.03. nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

2) z nieruchomości niezamieszkałych –nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie 

3. Odpady zbierane selektywnie – szkło – odbierane są: 

1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) dla budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz miesiącu, 

2) z nieruchomości niezamieszkanych – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

4. Odpady zbierane selektywnie – papier – odbierane są: 

1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) dla budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz miesiącu, 

2) z nieruchomości niezamieszkanych – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

5. Odpady zbierane selektywnie – metale i tworzywa sztuczne – odbierane są: 

1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

b) dla budynków wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

2) z nieruchomości niezamieszkanych – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. 

§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy ul. Kraszewskiego 
1 w Chojnowie. 

2. PSZOK funkcjonuje zgodnie z obowiązującym Regulaminem PSZOK. 
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3. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK znajduje się na stronie internetowej Gminy Miejskiej Chojnów 
oraz na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK. 

4. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Regulaminie PSZOK i dostarczone do 
PSZOK przez ich wytwórców. 

5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego 
pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie 
funkcjonowania PSZOK. 

§ 5. Ustala się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

1. Właściciele nieruchomości winni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po 
stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym usługa została 
niewłaściwie wykonana, 

2. Zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, telefonicznie pod numerem 
76 8188285 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: um.sekretariat@chojnow.eu Urzędu Miejskiego 
Chojnowie. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/126/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r. 
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. Woj. Dol. z 11 marca 2013 r. 
poz. 1738). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/117/20 Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Stosownie do zapisów art. 6r ust. 3 i ust. 3a-d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rady Gminy w

drodze uchwały określa sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie należy dostosować

obowiązujące akty prawa miejscowego do nowych przepisów. Dlatego też uchwała określa, w

szczególności, częstotliwość odbierania odpadów, sposób postępowania z odpadami wielkogabarytowymi i

elektrośmieciami, tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego wykonania usługi związanej z gospodarką

odpadami przez mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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