
UCHWAŁA NR XL/207/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów

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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale XXX/156/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wprowadza się na terenie Miasta Chojnowa tygodniową zbiórkę odpadów niebezpiecznych,
wielkogabarytowych oraz tekstyliów. Odbiór odbywać się będzie raz w tygodniu w każdy piątek.
Jeżeli w danym dniu przypada święto kościelne lub państwowe, termin zbiórki odpadów przekłada się na 
kolejny piątek miesiąca”.

2. § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawiać nie wcześniej niż 24 godziny przed 
terminem ich odbioru”.

3. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) na terenie nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej: pojemniki o pojemności: 120 l; 240 l; 
360 l; 600 l; 1100 l oraz 7000 l;

2) na terenie dróg publicznych, przystanków komunikacyjnych oraz innych terenów użytku  
publicznego: kosze na śmieci o pojemności: od 30 l do 100 l”.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/194/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 czerwca 2017 r. 
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XL/207/17 Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Chojnów

Pierwotna treść § 5 ust. 5 i 6 uchwały, miała brzmienie:

„ 5. Wprowadza się na terenie Miasta Chojnowa coroczną zbiórkę odpadów niebezpiecznych
wielkogabarytowych i drobnych oraz tekstyliów w terminie:

1) druga sobota kwietnia - termin wiosenny,

2) druga sobota sierpnia – termin letni,

3) druga sobota listopada – termin jesienny”.

„ 6. Jeżeli w danym dniu przypada święto kościelne lub państwowe, termin zbiórki odpadów
przekłada się na kolejną sobotę miesiąca”.

Wprowadzone zmiany:

1. Cotygodniowa zbiórka w/w odpadów.

2. Informacja, kiedy należy wystawić w/w odpady.

Pierwotna treść § 6 ust. 6 uchwały, miała brzmienie:

„ 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki o pojemności: 0,12 m3; 0,24 m3; 0,36 m3; 0,60 m3; 1,1 m3;

2) kontenery o pojemności 7,3 m3;

3) kosze na śmieci o pojemności: od 0,03 m3 do 0,06 m3.”

Wprowadzone zmiany:

1.Jednostkę pojemności „m3 zstąpiono jednostką pojemności „l” (litry) - z uwagi na fakt, iż w dalszej
części uchwały (§ 8), przy ustalaniu stawki opłat za pojemnik oraz we wzorach deklaracji na wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowana jest taka jednostka pojemności.

2. Pogrupowano rodzaje pojemników ze względu na miejsce ich położenia:

- na terenie nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej,

- na terenie dróg publicznych, przystanków komunikacyjnych oraz innych terenów użytku
publicznego.

3. Wyrazy „kontenery o pojemności 7,3 m3” zastąpiono wyrazami „7000 l” - pojemność dostosowano
do uchwały określającej stawkę opłaty za pojemnik oraz wzorów deklaracji.

4. Zmieniono pojemność koszy na śmieci: z „od 0,03 m3 do 0,06 m3” na pojemność „od 30 l do 100 l”
- związku z zakupem koszy na śmieci o pojemności 95 litrów.
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