UCHWAŁA NR XXV/119/20
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 31 marca 2020 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 ze zm.) 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 2019 r. poz. 2010 ze zm.), 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 28,00 złotych od jednej osoby, jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. W przypadku nie wypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwojoną stawkę opłaty, o której mowa w ust.1 od jednej
osoby.
3. Zwalania się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej
liczby pojemników lub worków, o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty określonej w ust. 5.
5. Ustala się stawki za jednorazowy odbiór pojemnika z odpadami komunalnymi, powstającymi na
nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane
i odbierane
w sposób selektywny:
1) worek o pojemności 60 l – 2,95 złotych,
2) pojemnik o pojemności 120 l/worek 120 l – 5,90 złotych
3) pojemnik o pojemności 240 l – 11,80 złotych,
4) pojemnik o pojemności 360 l – 17,70 złotych,
5) pojemnik o pojemności 600 l – 29,50 złotych,
6) pojemnik o pojemności 1100 l – 54,10 złotych,
7) pojemnik o pojemności 7000 l – 344,20 złotych.
6. 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 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 ( Dz. U. Woj. Dol. z 2019 poz. 5176)
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXV/119/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca 2020 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. 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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