UCHWAŁA NR XXI/193/13
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Widawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r.
poz. 153) w związku z art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 12
i poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada
Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/173/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widawa
wprowadza się następującą zmianę:
załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.

Załącznik
do Uchwały Nr XXI/193/13
Rady Gminy Widawa
z dnia 27 marca 2013 r.
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Widawa
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie nieruchomości znajdujących się w Gminie Widawa.
2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
i terenach pożytku publicznego
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania następujących rodzajów
odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metal;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady ulegające biodegradacji z podziałem na bioodpady i odpady zielone;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlano – rozbiórkowe;
13) zużyte opony;
14) odpady komunalne zmieszane.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 powinny być odbierane i zbierane
w sposób określony w rozdziale 3 niniejszego regulaminu.
§ 3. 1. Właściciele lub zarządcy nieruchomości obowiązani są do utrzymywania
czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości.
2. Właściciele lub zarządcy nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego
oczyszczenia chodnika położonego wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu oraz usuwania
błota i innych zanieczyszczeń.
3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także innych części nieruchomości
służących do użytku publicznego.
4. Właściciele lub zarządcy nieruchomości obowiązani są do niezwłocznego usuwania

sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji oraz nawisów śniegu z dachu
stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
§ 4. 1. Obowiązek oczyszczania chodników i innych części nieruchomości służących
do użytku publicznego ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub
co najmniej ograniczających śliskość chodnika.
2. Dozwolony materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po
ustaniu przyczyn jego zastosowania.
3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na
odpady, z zachowaniem postanowień § 7 ust. 2.
4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na
jezdnię.
5. Obowiązki określone w ust. 1–3 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych
podmiotów zobowiązanych do oczyszczania chodników.
§ 5. 1. Właściciele lub zarządca nieruchomości, na których znajdują się tereny lub
obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub
obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do
przepełnienia.
2. Jeżeli na terenie nieruchomości znajduje się piaskownica dla dzieci, regularna
wymiana piasku i zabezpieczenie przed dostępem psów i kotów należy do właścicieli lub
zarządcy nieruchomości.
§ 6. 1. Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki, podwórka:
1) mycie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub
gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego
Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do
wód płynących, zbiorników wodnych i do gruntu;
2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do
tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone
w pojemnikach do tego przeznaczonych;
3) zabrania się prowadzenia napraw blacharsko – lakierniczych.
2. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samochodowych na ulicach,
chodnikach, terenach zielonych w parkach i lasach oraz w pobliżu rzek i zbiorników
wodnych.
Rozdział 3
Zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości.
§ 7. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być
gromadzone w pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym
Regulaminie.
2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą
być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady
gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne (ustawa o odpadach).
§ 8. Odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą na terenie danej nieruchomości, nie mogą być gromadzone w pojemnikach

służących gromadzeniu odpadów komunalnych lecz w specjalnie do tego przeznaczonych
pojemnikach lub miejscach. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają
przepisy odrębne.
§ 9. 1. Pojemniki na odpady komunalne właściciel lub zarządca nieruchomości jest
zobowiązany ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak
i pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich.
2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu trwale
oznaczonym, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed
zbieraniem się wody i błota.
3. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany
utrzymywać w czystości.
4. Obowiązki określone w ust. 1–3 dotyczą także urządzeń służących do gromadzenia
nieczystości ciekłych.
5. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady na
drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.
§ 10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady,
a także ich otoczenie w takim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, aby
korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia
użytkowników.
§ 11. 1. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4 niniejszego
regulaminu powinny być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche.
2. Odpady suche, szkło i odpady komunalne zmieszane powinny być zbierane
w pojemnikach określonych w rozdziale 4 niniejszego regulaminu i odbierane przez firmę
wywozową.
§ 12. Szkło powinno być zbierane także w pojemnikach ogólnodostępnych
rozstawionych na terenie całej Gminy w zależności od rodzaju zabudowy i odbierane przez
firmę wywozową.
§ 13. 1. Dopuszcza się możliwość zbieranie bioodpadów z odpadami zmieszanymi do
jednego pojemnika.
2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się możliwość kompostowania
i wykorzystania bioodpadów na własne potrzeby.
3. Odpady zielone powstające na terenie zabudowy wielorodzinnej należy
przekazywać bezpośrednio do PSZOK, a bioodpady należy gromadzić ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi.
§ 14. Odpady wielkogabarytowe w tym meble pochodzące z terenu nieruchomości
odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 15. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości
odbierany jest:
1) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty
sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu;
2) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 16. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić:
1) w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego
programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;

2) w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną
lub usługową w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów;
3) w indywidualnych pojemnikach w zabudowie jednorodzinnej;
4) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 17. Pozostałe odpady określone w § 2 ust. 1 należy zbierać i przekazywać
samodzielnie do PSZOK.
Rozdział 4
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 18. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w typowe pojemniki
służące do gromadzenia odpadów komunalnych.
§ 19. 1. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących typowych
pojemników:
1) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m³ (120 l);
2) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,24 m³ (240 l);
3) w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o pojemności od 0,12 m³ (120 l);
4) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych w koszach ulicznych od
0,05 m³ (50 l);
5) w przypadku prowadzenia robót budowlano – rozbiórkowych właściciel nieruchomości ma
obowiązek zgłosić firmie wywozowej konieczność podstawienia pojemnika służącego do
gromadzenia odpadów powstających w wyniku prowadzenia powyższych robót.
2. Odpady komunalne, które są segregowane należy zbierać w pojemnikach:
1) w zabudowie jednorodzinnej o pojemności od 0,12 m³ (120 l);
2) w zabudowie wielorodzinnej o pojemności od 0,12 m³ (120 l), w tym w gniazdach
ogólnodostępnych pojemniki na szkło o pojemności od 1,5 m³ (typ IGLOO), pojemniki na
tworzywa sztuczne od 2,5 m³ (typ SIATKA);
3) w obiektach użyteczności publicznej o pojemności od 0,12 m³ (120 l).
3. Odpady komunalne, które są segregowane, należy gromadzić w pojemnikach
wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach:
1) żółtym – z przeznaczeniem na odpady suche;
2) pomarańczowym - z przeznaczeniem na szkło;
3) zielonym – z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane;
4) zielonym – z przeznaczeniem na szkło kolorowe – pojemniki w gniazdach
ogólnodostępnych;
5) białym – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne – pojemniki w gniazdach
ogólnodostępnych;
6) bez oznaczenia kolorem pojemnik z siatki – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne –
pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych.
4. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych śniegu,
lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych,
żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

Rozdział 5
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 20. 1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo,
w terminach uzgodnionych z firmą wywozową, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie
należytego porządku wokół pojemników.
2. Szczegółowy zakres oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości określa odrębna uchwała Rady Gminy Widawa 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Firma wywozowa odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości w uzgodnieniu
z Gminą określi szczegółowy harmonogram odbioru z uwzględnieniem częstotliwości
określonej w ust. 2.
4. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością
i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego
przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie
rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 21. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez
właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny
kompostowni odpadów biodegradowalnych.
§ 22. Przewiduje się:
1) wzmożenie działań kontrolnych w przestrzeganiu przepisów prawa ochrony środowiska;
2) wzmożenie działań w zakresie kampanii edukacyjnej, które mają na celu zwiększenie
świadomości ekologicznej w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 23. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt
domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków
ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia
starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.
3. W miejscach użyteczności publicznej psy mogą być prowadzone tylko na smyczy.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod
warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel opiekun ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na
zasadach ustalonych przez przewoźnika.
5. Zakazuje się wyprowadzania psów i innych zwierząt do obiektów użytku
publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika
z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki obiekt).
6. Zakazuje się wyprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do
zabawy dla dzieci.
§ 24. 1. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek poddania ich obowiązkowemu
okresowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii ogłasza w sposób zwyczajowy przyjęty wykaz
punktów szczepień, o których mowa w ust. 1.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek zawiadomienia natychmiast
służb sanitarnych o pojawieniu się u utrzymywanych zwierząt objawów wzbudzających
podejrzane zachowanie wskazując na chorobę zakaźną, która może być przenoszona na ludzi.
4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia zanieczyszczeń.
Rozdział 8
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 25. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarcze mogą
być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym
Regulaminie.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie oraz prowadzący ich hodowlę, są
zobowiązani:
1) gromadzić i usuwać powstające w związku prowadzoną hodowlą odpady i nieczystości
w sposób zgodny z prawem i niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz
wód powierzchniowych i podziemnych;
2) do niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, takich jak hałas, odory czy
podobne wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach
sąsiednich;
3) przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno – epidemiologiczne.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zajętych
przez instytucje użyteczności publicznej.
4. Padłe zwierzęta należy niezwłocznie przekazać firmie świadczącej usługi
w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego.
5. Obowiązek określony w ust. 1 należy do właściciela padłego zwierzęcia lub
właściciela nieruchomości, na której znajduje się padłe zwierzę zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach.
Rozdział 9
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania
§ 26 .1. Deratyzacja w budynkach wielorodzinnych winna być przeprowadzona przez
wszystkich właścicieli nieruchomości w tym samym czasie w uzgodnieniu z Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym.

2. O terminie przeprowadzania deratyzacji należy poinformować wszystkich
użytkowników danej nieruchomości oraz organ gminy.
3. Zarządcy sieciami kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do okresowego
wykonywania deratyzacji, nie rzadziej niż raz na trzy lata a w razie rozmnożenia się gryzoni,
częściej:
1) dopuszcza się sukcesywne wykonywanie deratyzacji na wybranych odcinkach sieci;
2) obowiązek wykonywania okresowej deratyzacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej leży
w gestii właścicieli przyłączy.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 27. Regulamin może zostać zmieniony w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

