UCHWAŁA NR XXXVIII/178/21
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 713 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 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, Rada Miejska Chojnowa uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVI/124/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06 maja 2020r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany:
- § 4 otrzymuje brzmienie:
„4.1.Ustala się utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego
dalej PSZOK), do którego właściciele nieruchomości z terenu Miasta Chojnowa mogą oddawać
selektywnie zebrane odpady komunalne.
2. PSZOK mieści się przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie.
3. Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczają do PSZOK odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowanie PSZOK określa Regulamin korzystania z PSZOK
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
5. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK znajduje się w Regulaminie PSZOK, na stronie
internetowej Gminy Miejskiej Chojnów oraz na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK.
6. W PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
a) papier;
b) metale;
c) tworzywa sztuczne;
d) opakowania wielomateriałowe;
e) szkło;
f) bioodpady;
g) przeterminowane leki i chemikalia;
h) zużyte baterie i akumulatory;
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 500kg/ gospodarstwo domowe /rok kalendarzowy;
k) budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 500kg/ gospodarstwo domowe/ rok
kalendarzowy;
l) zużyte opony w ilości 4 szt./gospodarstwo domowe/rok kalendarzowy;
m) odzież i tekstylia;
n) niebezpieczne;
o) 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.
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7. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję ilości odpadów komunalnych dostarczanych przez
mieszkańców Miasta Chojnowa.
8. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest oraz zmieszane odpady
komunalne.”.
- w § 4 dodaje się pkt 9, który otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku przekazania przez właściciela nieruchomości odpadów w ilości przekraczającej limit
określony w § 4 pkt 6 lit. j), lit.k) oraz lit. l) PSZOK zobowiązany jest odebrać dostarczone odpady za
dodatkową opłatą, zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem, dostępnym w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz na stronie internetowej Gminy Miejskiej Chojnów”.,
- pkt 4 Regulaminu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stanowiącego Załącznik do uchwały nr
XXVI/124/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06 maja 2020r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, otrzymuje brzmienie:
„4. PSZOK czynny jest w następujących godzinach, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:
1) Środa 12:00 – 17:00
2) Piątek 12:00 – 17:00
3) Sobota 10:00 – 15:00”.,
- pkt 13 Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, stanowiącego Załącznik do
uchwały nr XXVI/124/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, otrzymuje brzmienie:
„13. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK
- w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK
oraz zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym przepisów BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska”;,
- Zmianie ulega treść Oświadczenia o rodzaju i ilości przekazywanych odpadów do PSZOK, stanowiące
Załącznik nr 1 do Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przez dodanie
pkt 3 Oświadczenia, który otrzymuje brzmienie:
„3) Jestem świadomy(a), że w przypadku przekazania do PSZOK odpadów wyszczególnionych w pkt 1214 w ilości przekraczającej limit określony Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa nr …… z dnia…..
zostanę obciążony (a) opłatą za ilość odpadów przekraczającą limit określony w w/w Uchwale
obowiązkiem zapłaty na podstawie wystawionego dowodu księgowego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński
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