
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/336/2022 

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie określenia 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 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) w zw. z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz.1648, z 2020 r. poz.2320, z 2021 r. poz. 2151) 

uchwala się, 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, który stanowi Załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działa zgodnie z Regulaminem Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Chojna określającym sposób 

świadczenia usług, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 listopada 2020 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 5765). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady 

 

 

Radosław Karwan 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 marca 2022 r.

Poz. 1010



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/336/2022 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

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 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości świadczone będą następujące usługi: 

1) odbieranie od właścicieli nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

a) zmieszane odpady komunalne - zebrane w zamkniętych i szczelnych pojemnikach wyłącznie do tego 

celu przeznaczonych, spełniających polskie normy PN-EN 840, 

b) zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów: 

- papier, tektura, 

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 

- metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- bioodpady, 

c) pozostałe odpady zbierane selektywnie, odbierane z budynków mieszkalnych jednorodzinnych przed 

posesją, gromadzone przy krawędzi jezdni, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem 

odbioru, w miejscu widocznym, przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający 

swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, a w pozostałych miejscach 

przy pojemnikach na odpady, tj.: 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk na rok na gospodarstwo domowe; 

2) przyjmowanie w punktach zbiórki zlokalizowanych odpowiednio dla odpadów: 

a) na terenie aptek, placówek służby zdrowia - przeterminowane leki i chemikalia, 

b) na terenie punktów handlowych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Chojna - 

zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe. 

2. Odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b zebrane w sposób niezgodny z zasadami określonymi 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będą uznawane za odpady zmieszane. 

§ 2. 1. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny na terenie nieruchomości powinny być 

umieszczone: 

1) w workach - z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przy czym worki te mogą być umieszczane 

w pojemnikach, z zastrzeżeniem, że w dniu odbioru worki będą wystawione w miejscu widocznym przed 

posesją; 

2) w pojemnikach - na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych. 

2. Worki na odpady komunalne segregowane dostarczane będą na bieżąco w ilości równej ilości 

odebranych, zapełnionych worków. 

§ 3. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi: 

1) odpady zmieszane: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 
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b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień; 

2) papier: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

3) metale i tworzywa sztuczne: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

4) szkło: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

5) bioodpady: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) z budynków wielolokalowych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz 

na tydzień, a w pozostałych okresach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz z koszy 

ulicznych prowadzone będzie z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie. 

3. Odbieranie mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz zużytych opon (w ilości do 8 sztuk na gospodarstwo domowe) będzie prowadzone dwa 

razy w roku w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. 

4. Niezależnie od częstotliwości odbierania odpadów, o której mowa w ust. 3, Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady w sposób ciągły. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłosić do Urzędu Miejskiego w Chojnie fakt niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości dokonuje: 

1) pisemnie; 

2) elektronicznie na adres poczty elektronicznej: info@chojna.pl; 

3) telefonicznie na nr telefonu 91 4141035 wew. 63; 

4) osobiście. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego (imię i nazwisko, nr telefonu) oraz szczegółowy opis 

zaistniałej sytuacji, miejsce i termin zdarzenia, a w przypadku zgłoszenia pisemnego, czytelny podpis osoby 

zgłaszającej. Zgłoszenie, które nie będzie zawierało ww. informacji, nie zostanie rozpatrzone.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/336/2022 

Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (dalej zwany PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Chojna, na działce nr 6/2 w obrębie 

geodezyjnym Kaliska. 

2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych 

(objętych systemem gospodarki odpadami) wytworzone przez mieszkańców Gminy Chojna. 

3. Odpady w PSZOK gromadzone są w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych 

pojemnikach/kontenerach bądź w wyznaczonych miejscach. 

4. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP 

i ppoż. oraz poleceń pracownika PSZOK. 

5. Wstęp na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą obsługi. 

6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu mieszkańców na teren PSZOK podczas wymiany kontenerów 

oraz rozładunku odpadów. 

7. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów w PSZOK może zostać wstrzymane. 

§ 2. Ustalenia szczegółowe 

1. PSZOK czynny jest (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 

- od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, w soboty od 10.00 do 15.00. 

2. PSZOK przyjmuje odpady wyłącznie od mieszkańców Gminy Chojna. 

3. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca. 

5. Do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów: 

a) papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury, 

b) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

c) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu tetra pak, 

d) bioodpady, w tym odpady zielone, 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w ilości nieprzekraczającej 500 kg na rok na gospodarstwo 

domowe, 

f) przeterminowane leki i opakowania po lekach, 

g) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

h) chemikalia i opakowania po chemikaliach  w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, 

i) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, 

k) zużyte opony, w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk na rok na gospodarstwo domowe, 
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l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w ilości nieprzekraczającej 2000 kg na rok 

na gospodarstwo domowe (w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych 

wyrobów ceramiki budowlanej - pustaków, cegieł, dachówek, kafli oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu 

i cementu), 

m) odpady niebezpieczne, 

n) odpady tekstyliów i odzieży. 

6. Do PSZOK nie zostaną przyjęte: 

a) zmieszane odpady komunalne, 

b) zmieszane odpady budowlane, 

c) opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony, 

d) odpady zawierające azbest, papę, smołę itp., 

e) wełna mineralna, styropian budowlany (np. z ocieplenia budynków), 

f) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii), 

g) odpady medyczne i weterynaryjne, 

h) opakowania po środkach ochrony roślin wskazujące na użycie w gospodarstwie rolnym, 

i) folia i agrowłóknina rolnicza, 

j) butle gazowe, 

k) gaśnice, 

l) odpady w ilościach wskazujących na to, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej. 

7. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być prawidłowo posegregowane i wolne od zanieczyszczeń. 

Odpady płynne lub wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, 

zawierających informację o rodzaju odpadu. 

8. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu pod 

nadzorem pracownika PSZOK. 

9. W przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem lub niewłaściwie posegregowanych 

pracownik PSZOK odmówi przyjęcia odpadów. 

§ 3. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkich informacji na temat pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych udziela 

pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie pod numerem telefonu 91 414 10 35 wew. 63 lub pracownik 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., pod numerem telefonu 91 414 16 44. 

2. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej www.chojna.pl, bip.chojna.pl 

oraz www.pukchojna.pl     
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