
 
KARTA USŁUG 

 
Urząd Miejski w Chojnowie  
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów  
tel. 76 81 88 285, fax. 76 81 87 515  
e-mail: urzad.miejski@chojnow.eu  
www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30 - 15.30  
wtorek 7.30 – 16.30  
piątek 7.30 - 14.30  
 

Nazwa usługi:  

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Miejsce załatwienia sprawy:  

Urząd Miejski w Chojnowie,  
Pl. Zamkowy 1 Wydział Finansowo - Budżetowy, pok. Nr 2A  
tel. (76) 81 88 239  

Sposób załatwienia sprawy:  

W złożonej deklaracji właściciel nieruchomości dokonuje samoobliczenia 
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą płaci bez 
wezwania na rachunek urzędu.  

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  
w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku 
ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających 
na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

Wymagane dokumenty:  

Wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, według wzoru ustalonego przez Radę Miejską 
Chojnowa (załącznik 1, 2, 3);  

Formularze deklaracji dostępne są ponadto w pokoju 2A, holu tut. urzędu oraz  
do pobrania ze strony internetowej www.chojnow.eu w zakładce gospodarka 
odpadami.  

Inne dowody potwierdzające stan prawny lub faktyczny mające wpływ  
na wysokość opłat.  

  

http://www.chojnow.eu/


 Opłaty:  

Złożenie deklaracji jest wolne od opłaty  

Czas załatwienia sprawy:  

W przypadku złożenia deklaracji w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia.  

W przypadku wydawania decyzji do jednego miesiąca, a w przypadkach 
skomplikowanych do dwóch miesięcy. O każdym braku możliwości załatwienia 
sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić 
stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin 
załatwienia sprawy.  

 Tryb odwoławczy:  

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
Chojnowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

Brak opłat.  

 Podstawa prawna:  

- Art. 6n i art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.),  

- Uchwała NR XXVI/126/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 maja 2020 r.  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 
na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  
z 18 maja 2020r. poz. 3227) oraz chwała NR XXXVI/174/21 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 1 lutego 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na obszarze 
Gminy Miejskiej Chojnów.  

 

- Uchwała 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 ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 18 maja 2020r. poz. 3224)  

 Uwagi:  

Zgodnie z Uchwałą  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. 

   



od dnia 1 grudnia 2022r. miesięczne stawki opłaty 
 za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynoszą:  

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:  

- 31,00 zł. od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli 
dopełnia się obowiązku segregacji odpadów komunalnych,  

- 62,00 zł. od jednego mieszkańca zamieszkałego daną nieruchomość - 
 w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 
segregacji odpadów zostanie wydana decyzja o wysokości opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc  
lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, 

- zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych, w wysokości 
2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.  

Od dnia 1 grudnia 2022r. miesięczne stawki opłaty 
 za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynoszą:  

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne:  

- worek o pojemności 60 l ……………………9,10 złotych 

- worek o pojemności 120l …………………...18,19 złotych 

- pojemnik o pojemności 120 l …………….…18,19 złotych  

- pojemnik o pojemności 240 l ……………….36,38 złotych  

- pojemnik o pojemności 360 l ……………….54,57 złotych  

- pojemnik o pojemności 600 l ……………….90,95 złotych  

- pojemnik o pojemności 1100 l ……………...166,74 złotych  

- pojemnik (kontener) o pojemności 7000 l …..1.061,08 złotych  

Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie podwyższona opłata  
w wysokości dwukrotności wartości stawki podstawowej. 

W myśl art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.) właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania  
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  



W przypadku własności lub posiadania więcej niż jednej nieruchomości należy 
złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości.  

Złożenie deklaracji zobowiązuje do uiszczenia bez wezwania wyliczonej opłaty 
w określonej wysokości.  

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2 wyżej cytowanej ustawy w przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej 
nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 


