
UCHWAŁA NR LIX/279/22 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3, 4, 4a w związku z art. 6j 
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a, 3, 3b, 3c, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej 
w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 28 zł 
miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 56 zł 
miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca. 

2. Obniżona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od pierwszego 
pełnego miesiąca następującego po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 4. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 
zadeklarowanej liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstającymi na danej 
nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek określonej w § 5. 

2. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub 
worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich 
opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na 
podstawie harmonogramu odbioru odpadów dla danej nieruchomości. 

§ 5. 1. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika lub worka z odpadami, powstającymi na 
nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, w wysokości: 

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. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3A6699FC-E5D1-4BCA-8CA4-6B3950B592A3. Podpisany Strona 1



2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek, jeżeli właściciel nieruchomości, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

1) worek o pojemności 60 l – 18,20 zł; 

2) worek o pojemności 120 l – 36,38 zł; 

3) pojemnik o pojemności 120 l – 12,70 zł; 

4) pojemnik o pojemności 240 l – 25,40 zł; 

5) pojemnik o pojemności 360 l – 38,10 zł; 

6) pojemnik o pojemności 600 l – 63,50 zł; 

7) pojemnik o pojemności 1100 l – 116,42 zł; 

8) pojemnik o pojemności 7000 l – 740,84 zł. 

3. 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 §1 i §4. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 7. Traci moc uchwała 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 zmieniona uchwałą nr XXXIV/164/20 Rady 
Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. oraz uchwałą nr XXXV/170/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 
27 stycznia 2021 r. (Dz. U. Woj. Dol. z 2020 poz. 33226, z 2021 poz.153, 573). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LIX/279/22 Rady Miejskiej Chojnowa 

 z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 
r. poz. 1648) z końcem czerwca 2022 r. wygasają wszystkie uchwały dotyczące stawek za 
pojemniki lub worki. 
Stosownie do art. 6j ust. 3 u.u.c.p.g. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata stanowi 
iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek. 
Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub 
worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby 
ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych albo 
harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości. 
Uchwały w sprawie opłat za pojemniki i worki podejmują te gminy, które uchwałami włączyły 
nieruchomości niezamieszkałe do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa 

  

Jan Skowroński 
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