
 

 

UCHWAŁA NR XLV/221/21 

RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 29 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Miejskiej Chojnów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 3 oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), Rada Miejska Chojnowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/123/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów wprowadza się następujące zmiany: 

- § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Selektywnie zebrane odpady komunalne gromadzone są: 

1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w opisanych, zgodnie z § 10 ust. 4 

Regulaminu pojemnikach lub workach znajdujących się na terenie tych nieruchomości, w PSZOK; 

2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - w opisanych, zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu 

pojemnikach i workach znajdujących się na terenie tych nieruchomości.”; 

- § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„W PSZOK zbierane są: metal i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła, papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte opony, ubrania i tekstylia, bioodpady oraz odpady niebezpieczne. Z PSZOK 

mogą korzystać wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych.”; 

- uchyla się § 7 ust. 2. 

§ 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 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 4669
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