
UCHWAŁA NR LXV/302/22 
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3, 4, 4a w związku z art. 6j 
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a, 3, 3b, 3c, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje: 

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej 
w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 31 zł 
miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 62 zł 
miesięcznie od mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

§ 3. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca. 

2. Obniżona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od pierwszego 
pełnego miesiąca następującego po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

§ 4. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 
zadeklarowanej liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi powstającymi na danej 
nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek określonej w § 5. 

2. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub 
worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich 
opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na 
podstawie harmonogramu odbioru odpadów dla danej nieruchomości. 

§ 5. 1. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika lub worka z odpadami, powstającymi na 
nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, w wysokości: 

1) worek o pojemności 60 l – 9,10 zł; 

2) worek o pojemności 120 l – 18,19 zł; 

3) pojemnik o pojemności 120 l – 18,19 zł; 

4) pojemnik o pojemności 240 l – 36,38 zł; 

5) pojemnik o pojemności 360 l – 54,57 zł; 

6) pojemnik o pojemności 600 l – 90,95 zł; 

7) pojemnik o pojemności 1100 l – 166,74 zł; 

8) pojemnik o pojemności 7000 l – 1061,08 zł; 
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2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek, jeżeli właściciel nieruchomości, 
na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

1) worek o pojemności 60 l – 18,20 zł; 

2) worek o pojemności 120 l – 36,38 zł; 

3) pojemnik o pojemności 120 l – 36,38 zł; 

4) pojemnik o pojemności 240 l – 72,76 zł; 

5) pojemnik o pojemności 360 l – 109,14 zł; 

6) pojemnik o pojemności 600 l – 181,90 zł; 

7) pojemnik o pojemności 1100 l – 333,48 zł; 

8) pojemnik o pojemności 7000 l – 2122,16 zł; 

3. 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 §1 i §4. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

§ 7. Traci moc uchwała nr LIX/279/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 czerwca 2022 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Dol. z 2022 
poz. 3497). 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1grudnia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chojnowa 

 
 

Jan Skowroński 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LXV/302/22 Rady Miejskiej Chojnowa  

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Chojnowa 

spowodował konieczność zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyższone 
stawki opłat wynikają z kalkulacji kosztów i analizy rynkowej. 
Wszystkie wpłaty dokonywane przez mieszkańców za odbiór śmieci muszą się zbilansować i być 
wydatkowane przez urząd miejski tylko i wyłącznie na gospodarkę związaną z odbiorem  
i zagospodarowaniem tych odpadów. Do tej pory wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów, 
pomimo działań w kierunku uszczelnienia systemu, nie pokrywały w całości wydatków na gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Największy wpływ na kształt stawki mają rozstrzygnięcia przetargowe realizowane na podstawie przepisów 
prawa zamówień publicznych. Wzrost kosztów paliwa, energii elektrycznej i płacy minimalnej przyczynia 
się do wzrostu ceny oferowanej przez wykonawców usługi odbioru i transportu odpadów. 
Rada Miejska na podstawie art. 6k ust. 2a pkt 1 i 5 oraz ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż 
maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą 
za miesiąc: 

1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem -  
za mieszkańca;  

2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się 
iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów 
komunalnych określonych na podstawie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej 
nieruchomości. 
Niezależnie od samorządu wzrasta kwota dochodu rozporządzalnego. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 
1 osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2061,93 zł (w 2020 r. wynosił 1919 zł, co oznacza wzrost o 142,93 zł).  

Zgodnie z art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, maksymalne stawki 
za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: 

1. w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – 41,23 zł 
za mieszkańca,  

2. w przypadku metody od zadeklarowanej liczby pojemników lub worków – 26,80 zł za pojemniki 
lub worki o pojemności 120l. 

Zaproponowane w niniejszej uchwale stawki opłat za gospodarowanie odpadami nie przekraczają 
maksymalnych stawek opłat, o których mowa w art. 6k ust. 2a pkt 1 i 5 oraz ust. 3 ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

1. w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – 31 zł za mieszkańca, 
2. w przypadku metody od zadeklarowanej liczby pojemników lub worków – 18,19 zł za pojemniki 

lub worki o pojemności 120l. 
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Nowe stawki będą obowiązywały od 01.12.2022 r., gdyż od 01.12.2022 r. zostanie zawarta umowa  
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129 ze zm.), której przedmiotem jest „Odbieranie i transport odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy 
Miejskiej Chojnów”. 
 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa 

  
Jan Skowroński 
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