
UCHWAŁA NR XXV/360/21 
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH 

z dnia 1 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz. 713 i 1378), art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1461), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr XX/272/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z 28 września 
2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej 
opłaty (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r. poz. 4283 i 4593). 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Chojnicach 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

   
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
 

Antoni Szlanga 
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OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH 

z dnia 1 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. 

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr 
XX/272/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z 28 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r. poz. 4283), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XXI/297/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z 26 października 2020 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 
(Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r. poz. 4593). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 i § 3 Uchwały Nr XXI/297/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z 26 października 2020 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki 
tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r. poz. 4593), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

   
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
 

Antoni Szlanga 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/360/21

Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia 1 marca 2021 r.
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Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Chojnicach 

z dnia 1 marca 2021 r. 

Uchwała Nr XX/272/20 
Rady Miejskiej w Chojnicach 

z dnia 28 września 2020 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 i stawki tej opłaty. 
 

(tekst jednolity) 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ust. 3b i art. 6k ust. 1 pkt 1 ust. 2 
ust. 2a  ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. z 2020r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty 
określonej w § 2. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny w wysokości 18,00 zł od mieszkańca miesięcznie. 

2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 54,00 zł od 
mieszkańca miesięcznie. 

§ 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której 
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
naliczana jest ryczałtową stawką opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

§ 4. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 108,00 zł. 

2. Podwyższona, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny wynosi 324,00 zł. 

§ 5. 1. Zwalnia się z części opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym. 

2. Wysokość zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 

3. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest zawarcie w złożonej deklaracji oświadczenia 
o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr III/37/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty 
(Dz.Urz.Woj.Pom. z 2019r. poz. 974 i 5578). 
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§ 8. 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

   
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
 

Antoni Szlanga 

 
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 Uchwały Nr XXI/297/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 października 2020 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki 
tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2020r. poz. 4593). 
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