
 

 

UCHWAŁA NR XXXI.201.2012 

RADY GMINY CHOJNÓW 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwała określa:  

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości.  

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.  

3) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości z podziałem na następujące 

frakcje:  

1) papier, tektura (makulatura, karton),  

2) szkło,  

3) metale,  

4) tworzywa sztuczne,  

5) odpady biodegradowalne,  

6) opakowania wielomateriałowe,  

7) przeterminowane leki,  

8) zużyte baterie i akumulatory,  

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,  

12) zużyte opony,  

13) odpady zielone,  

14) popiół.  
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2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, 

traktowane będą jako odpady zmieszane.  

3. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne w każdej ilości.  

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:  

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji, 

kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach odpady ulegające 

biodegradacji odbierane są od mieszkańców przez podmiot uprawniony co najmniej raz na 2 tygodnie,  

2) odpady selektywnie zbierane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na 2 tygodnie;  

3) odpady zmieszane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na 2 tygodnie,  

4) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do 

oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach 

– w godzinach ich pracy,  

5) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych 

pojemnikach na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach oraz w punktach sprzedaży 

baterii i akumulatorów - w godzinach ich pracy,  

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki 

odpadów w wyznaczonym terminie,  

7) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

w wyznaczonym terminie,  

8) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki 

odpadów w wyznaczonym terminie,  

9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów należy przekazać do mobilnego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów w wyznaczonym terminie.  

2. Odbiór odpadów na terenach czasowo zamieszkałych (rekreacyjnych) będzie następował 

w następujących terminach :  

1) w miesiącach maj, wrzesień – 2 razy w miesiącu,  

2) w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień- 4 razy w miesiącu,  

3) w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,  

§ 4. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest ogólnodostępnym miejscem odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności: odpadów niebezpiecznych, odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów zielonych.  

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczył będzie usługi zgodnie z terminami oraz 

godzinami, które zostaną ustalone i będą udostępnione na stronie internetowej Gminy Chojnów oraz na 

tablicach ogłoszeń.  

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów odpady 

komunalne określone w § 2 zebrane w sposób selektywny.  

4. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w odpowiednich 

pojemnikach i innych urządzeniach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych na terenie danego punktu.  

§ 5. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone 

w oznaczonych pojemnikach i workach.  

2. Odpady zgromadzone obok pojemników lub innych urządzeń, o których mowa w ust. 1, a także 

umieszczone w pojemnikach lub innych urządzeniach niespełniających wymogów, nie będą odbierane  
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3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić łatwy 

dostęp do pojemników i worków pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić 

pojemniki lub inne urządzenia przed wejście na teren nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników lub innych urządzeń w miejsca, o których 

mowa w ust. 3, należy wystawić pojemniki i worki w dniu odbioru przy najbliższej drodze dojazdowej.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

A. Pyrz 
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