UCHWAŁA NR XXI/225/16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 13 czerwca 2016 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.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 6r ust. 3 ust. 3a ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 250), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ze zorganizowanego w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, wyłączone są nieruchomości
niezamieszkałe np. podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Nieruchomości te zobowiązane są do
podpisania we własnym zakresie umów na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego
przez Burmistrza Miasta Chojnice.
2. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
3. Jeżeli zabudowa letniskowa, rekreacyjna oraz rodzinne ogrody działkowe zamieszkałe są całorocznie
należy traktować te nieruchomości jako zamieszkałe.
4. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę, wynosi:
1) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone – w każdej ilości;
2) zmieszane odpady komunalne – w każdej ilości;
3) odpady z tworzywa sztucznego, papieru i tektury, metalu oraz opakowania wielomateriałowe zebrane w
sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej Chojnice – w każdej ilości;
4) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice – w każdej ilości;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony, zebrane w
sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej Chojnice – w każdej ilości;
6) popiół – w każdej ilości.
5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice przy jednoczesnym
zadeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów, będą traktowane jako odpady zmieszane, a przy kolejnej
zgłoszonej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie opłata jak za odbiór
odpadów zmieszanych.
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§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinno być prowadzone z
następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone w zamian za uiszczoną opłatę, powinny
być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) zmieszane odpady komunalne w zamian za uiszczoną opłatę, powinny być odbierane nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie,
c) pozostałe odpady selektywnie zbierane w zamian za uiszczoną opłatę, powinny być odbierane nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i
opakowań wielomateriałowych oraz popiołu i raz na sześć tygodni w przypadku szkła;
2) w zabudowie wielolokalowej:
a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone w zamian za uiszczoną opłatę, powinny
być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień,
b) zmieszane odpady komunalne w zamian za uiszczoną opłatę, powinny być odbierane nie rzadziej niż
raz na tydzień,
c) pozostałe odpady selektywnie zbierane w zamian za uiszczoną opłatę, powinny być odbierane nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i
opakowań wielomateriałowych oraz popiołu i raz na sześć tygodni w przypadku szkła;
3) w zabudowie letniskowej lub na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone w zamian za uiszczoną opłatę, powinny
być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) zmieszane odpady komunalne w zamian za uiszczoną opłatę, powinny być odbierane nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie,
c) pozostałe odpady selektywnie zbierane w zamian za uiszczoną opłatę, powinny być odbierane nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i
opakowań wielomateriałowych oraz popiołu i raz na sześć tygodni w przypadku szkła.
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz opony w zamian za
uiszczoną opłatę, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dwa razy do roku, w okresie
wiosennym oraz jesiennym zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów.
3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych poza ustalonym harmonogramem oraz odpadów budowlanych
będzie realizowany na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości za oddzielną opłatą.
Termin odbioru odpadów nie może być dłuższy niż 3 dni od daty zgłoszenia.
4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów od godz. 6.00, w szczególności poprzez ich wystawienie
poza teren nieruchomości przy granicy posesji, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
5. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów,
publikowany będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz dostępny będzie w
siedzibie tut. Urzędu.
6. Odpady komunalne obejmujące przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe, a także odpady zielone odbierane będą w punktach specjalnie utworzonych do selektywnej
zbiórki tych odpadów.
§ 4. Świadczenie usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się wg
następujących zasad:
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1) informacje o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) będą
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze;
2) mieszkańcy przywożą odpady selektywnie gromadzone własnym transportem i na własny koszt;
3) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych poza ustalonym harmonogramem odbioru
odpadów komunalnych można oddawać następujące odpady komunalne: papier i tekturę, tworzywa
sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, a także odpady zielone;
4) odpady selektywnie zebrane są przyjmowane bezpłatnie;
5) odpady budowlano – rozbiórkowe, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na
wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,
przyjmowane będą bezpłatnie w ilości do 1000 kg rocznie na jedną nieruchomość objętą opłatą za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Większe ilości odpadów budowlanych będą przyjmowane
odpłatnie w cenie ustalonej przez prowadzącego PSZOK i zgodnej z cennikiem.
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice:
1) pisemnie;
2) osobiście;
3) telefonicznie;
4) za pomocą nośnika elektronicznego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XLVI/516/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 września 2014r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 poz. 3297).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mirosław Janowski
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