
 

 

UCHWAŁA NR XXII/161/2020 

RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY 

z dnia 14 kwietnia 2020 r. 

w sprawie 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, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia 

usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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

(Dz. U. z 2019r. Poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych będą odbierane według podziału 

na następujące frakcje:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik, 

2) papier (w tym odpady tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) - 

pojemnik lub worek w kolorze niebieskim, oznaczony napisem „PAPIER”, 

3) szkło (w tym odpady szkła i odpady opakowaniowe ze szkła) - pojemnik lub worek w kolorze zielonym 

oznaczony napisem „SZKŁO”, 

4) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych) oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – pojemnik lub worek w kolorze żółtym 

oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

5) bioodpady - pojemnik lub worek koloru brązowego oznaczony napisem „BIO”, 

2. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wielolokalowych będą odbierane według podziału na 

następujące frakcje: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik, 

2) papier (w tym odpady tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) - 

pojemnik w kolorze niebieskim, oznaczony napisem „PAPIER”, 

3) szkło (w tym odpady szkła i odpady opakowaniowe ze szkła) - pojemnik w kolorze zielonym, oznaczony 

napisem „SZKŁO”, 
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4) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali i odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych) oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemnik w kolorze żółtym oznaczony 

napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

5) bioodpady - pojemnik lub worek koloru brązowego oznaczony napisem „BIO”. 

3. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest 

od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi: 

1) z nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osoby: 

a) jeden pojemnik o pojemności minimum 60 L, 

b) po jednym worku 60 L z folii LDPE na każdą frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny, 

2) z nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 4 osoby : 

a) jeden pojemnik o pojemności minimum 120 L, 

b) po jednym pojemniku lub worku 120 L z folii LDPE na każdą frakcję odpadów odbieranych w sposób 

selektywny, 

3) z nieruchomości zamieszkałej przez 5 - 7 osób: 

a) jeden pojemnik o pojemności minimum 240 L, 

b) po dwa worki 120 L z folii LDPE lub po 1 pojemniku 240 L, na każdą frakcję odpadów odbieranych 

w sposób selektywny, 

4) z nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 7 osób: 

a) dodatkowo jeden pojemnik o pojemności minimum 60 L na każde kolejne dwie osoby, 

b) dodatkowo jeden worek lub pojemnik o pojemności 120 L na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych 

w sposób selektywny na każde kolejne cztery osoby. 

§ 3. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z następującą częstotliwością:  

1) z nieruchomości jednorodzinnych - raz na dwa tygodnie, 

2) z nieruchomości wielolokalowych - minimum raz w tygodniu. 

2. Odpady zbierane w sposób selektywny odbierane będą: 

1) z nieruchomości jednorodzinnych : 

a) odpady papieru, metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz na dwa 

tygodnie, 

b) odpady szkła - raz w miesiącu, 

c) bioodpady w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu, a w pozostałym okresie raz na 

dwa tygodnie. 

2) z nieruchomości wielolokalowych : 

a) odpady papieru, metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - minimum 

raz w tygodniu, 

b) odpady szkła - minimum raz w tygodniu, 

c) bioodpady - minimum raz w tygodniu. 

3) z aptek wyznaczonych i podanych do publicznej wiadomości odbiór przeterminowanych leków - raz 

w miesiącu, 

4) z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Młyńskiej 3 - minimum raz na 

tydzień lub na każde zgłoszenie telefoniczne z Urzędu Miejskiego w Chodzieży. 

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości zamieszkałych, gmina organizuje Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK), zlokalizowany przy ul. Młyńskiej 3. 
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2. PSZOK świadczy usługi w zakresie przyjmowania następujących odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metale: 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) bioodpady; 

5) odpady niebezpieczne; 

6) przeterminowane leki i chemikalia; 

7) 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; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) zużyte opony; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00 i w soboty od godziny  

9.00 - 13.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

4. Odpady należy dostarczać we własnym zakresie i własnym transportem. 

5. PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie pochodzące z nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy. 

6. PSZOK nie przyjmuje odpadów w ramach opłaty, o której mowa w § 1 uchwały, jeżeli pochodzą 

z działalności gospodarczej w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki 

odpadami. 

7. Szczegółowy sposób świadczenia usługi przez PSZOK, określa zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza 

Miasta Chodzieży z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej w Chodzieży. 

§ 5. 1. Wszystkie wykazane w niniejszej uchwale odpady odbierane będą przez firmę wyłonioną w drodze 

postępowania przetargowego. 

2. Zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie: 

1) w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – które przekazywane będą 

bezpośrednio do instalacji komunalnej 

2) w przypadku odpadów komunalnych segregowanych – które przekazywane będą bezpośrednio lub  

za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17  ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt o którym mowa w § 4 ust. 1, 

mieszkańcy mogą niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana 

Paderewskiego 2 - Wydział Gospodarki Komunalnej, osobiście, telefonicznie pod nr. tel. 67 282-71-71, 

pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail urzadmiejski@chodziez.pl . 

2. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać co najmniej: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego, 
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2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 

3) opis niewłaściwego wykonania usługi, który obejmuje w szczególności: 

a) data wystąpienia zdarzenia, 

b) informację mające wpływ na sprawę np. zdjęcie rejestrujące zdarzenie 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIII/177/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r. Poz. 3969) 

oraz uchwała Nr XXVII/206/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie 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, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r. Poz. 6302). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.          

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

(-) Mirosława Kutnik 
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