
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/144/2020 

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, 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, a w szczególności: 

1) rodzaj i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą w każdej ilości następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popiół) - frakcja obejmujące pozostałości po 

segregacji odpadów komunalnych wymienionych w pkt. 2 lub zgłoszona przez podmiot odbierający odpady 

jako segregowane nieprawidłowo, odpady zmieszane; 

2) selektywnie zbierane: 

a) papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

b) odpady metali i odpady opakowaniowe z metali, 

c) tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach 

medycznych i truciznach, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
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f) bioodpady, 

g) odpady niebezpieczne, 

h) przeterminowane leki i opakowania po lekach, 

i) przeterminowane chemikalia i opakowania po nich, 

j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

k) zużyte baterie i akumulatory, 

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

n) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz 

z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach drobnych prac wykonywanych we własnym 

zakresie przez właściciela nieruchomości np.: szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, wymiana paneli 

ściennych lub podłogowych, remont łazienki itp. 

2. Sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa Regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Chociwel. 

§ 3. 1. Odbiór odpadów komunalnych, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit a-f, l, m, o, „u źródła” 

bezpośrednio z terenu nieruchomości, w miejscu ich powstania, odbywać się będzie z zachowaniem 

następującej częstotliwości: 

1) odpady komunalne zmieszane i bioodpady: 

a) w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia — niezależnie od rodzaju nieruchomości 

i rodzaju zabudowy - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie od kwietnia do października 

᠆ zabudowa mieszkalna wielolokalowa - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

᠆ budynki mieszkalne jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

᠆ nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) frakcja „Papier” - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

3) frakcja „Szkło” - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

4) frakcja „Metale i Tworzywa sztuczne” - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

5) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierana 

w formie mobilnych zbiórek – nie rzadziej niż jeden raz w roku, 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe w workach typu big bag – po uzgodnieniu terminu odbioru. 

2. Odbiór odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit a-f odbywać się będzie 

zgodnie z podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.chociwel.pl harmonogramem 

odbierania odpadów komunalnych, ustalonym przez Gminę Chociwel z podmiotem odbierającym odpady 

komunalne. 

§ 4. 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK) odbierane będą 

w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, selektywnie zebrane 

odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2. 

2. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej. 
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Za odpady powstające w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub innych 

urządzeń, sprzątania, konserwacji, napraw itp. odpowiada podmiot, który świadczy usługę. 

3. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w § 2 ust. 2 

odpadów, jeżeli: 

1) ich ilość i rodzaj wskazują, że nie powstały w gospodarstwie domowym, 

2) nie zostały posegregowane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Chociwel. 

4. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady komunalne do PSZOK zobowiązany jest do: 

1) samodzielnego rozładunku odpadów oraz umieszczenia ich w pojemnikach przeznaczonych dla danego 

rodzaju odpadu lub w innym miejscu w sposób wskazany przez znaki informacyjne i pracownika obsługi 

PSZOK; 

2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez pracownika PSZOK, natychmiastowego ich zabrania 

i zagospodarowania w sposób zgodny z odrębnymi przepisami. 

5. Lokalizację i godziny otwarcia PSZOK podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

www.chociwel.pl. 

§ 5. Gmina w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Chociwel. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Chociwlu: 

l) osobiście, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Chociwlu podanych na stronie internetowej 

www.chociwel.pl; 

2) pisemnie, na adres Urząd Miejski w Chociwlu ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel; 

3) telefonicznie - nr tel. 91-5622-001 wew. 223; 

4) elektronicznie na adres: urzad@chociwel.pl  

2. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia sytuacji, 

o której mowa w ust. 1. 

3. Za początek biegu terminu, o którym mowa w ust. 2 uznawany jest koniec dnia w jakim wystąpiła 

okoliczność, o której mowa w ust. 1  

4. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do jego weryfikacji tj. imię i nazwisko, nr telefonu osoby 

zgłaszającej, adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy, data i opis zdarzenia stanowiącego przyczynę 

zgłoszenia. 

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/177/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 listopada 2017 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Chociwel w zakresie odbierania 

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

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 5326, zm. 2019 r. poz. 2272). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla. 

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Robert Kawa 
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