
UCHWAŁA NR XXXV/170/21 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek 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 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6j ust. 1, 3 i 4 i art. 6k ust.1, 2, 2a, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Rada Miejska Chojnowa uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W  uchwale nr XXVI/125/20  Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki 
za pojemnik lub worek o określonej pojemności, zmienianej uchwałą nr XXXIV/164/20 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek 
o określonej pojemności, w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości według następujących pojemności: 

1) worek o pojemności 60 l – 9,10 zł, 

2) worek o pojemności 120 l – 18,19 zł, 

3) pojemnik o pojemności 120 l – 6,35 zł, 

4) pojemnik o pojemności 240 l – 12,70 zł, 

5) pojemnik o pojemności 360 l  – 19,05 zł, 

6) pojemnik o pojemności 600 l – 31,75 zł, 

7) pojemnik o pojemności 1100 l – 58,21 zł, 

8) pojemnik o pojemności 7000 l – 370,42 zł.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXV/170/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 stycznia 2021 r.

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

W §2 ust. 5 Uchwały nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020 r.

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

stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności dokonuje się

wykreślenia sformułowania „jednorazowy odbiór”, które nie jest składową obliczenia opłaty.

Regulacje art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, dotyczące ustalenia opłaty za pojemnik lub worek określonej pojemności,

przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, nie odnoszą się do częstotliwości

odbioru.

Sposób obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, został określony w art.

6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jako

iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki za gospodarowanie odpadami, o

której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

Zmiana uchwały nie ma wpływu na wysokość i sposób naliczania opłaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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