
UCHWAŁA NR VII/38/15 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 30 marca 2015 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 

i poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 

i poz. 122) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Widawa 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odbieranych odpadów komunalnych ich 

częstotliwość  odbioru od właścicieli nieruchomości oraz sposób świadczenia usług przez 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/163/12 Rady Gminy Widawa z dnia 27 listopada 

2012 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały Nr VII/38/15 

Rady Gminy Widawa 

z dnia 30 marca 2015 r.  

 

 

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES 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 

 

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

odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1) następujące rodzaje odpadów komunalnych odbierane będą bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości:  

a) papier, 

b) metal, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) opakowania wielomateriałowe, 

e) szkło, 

f) odpady komunalne zmieszane; 

2) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzn. PSZOK) bezpłatnie 

odbierane będą:  

a) przeterminowane leki, 

b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 

c) zużyte baterie i akumulatory opakowania wielomateriałowe, 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

e) mebli i inne odpady wielkogabarytowe, 

f) zużyte opony, 

g) odpady zielone, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

dostarczone samodzielnie przez właściciela nieruchomości. 

 

§ 2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:  

1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości  

z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w terminach podanych przez 

odbiorcę odpadów, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu zaś z zabudowy 

wielorodzinnej nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; 

2) odbieranie suchych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie takich jak: surowce 

suche (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) z obszarów 

zabudowy jednorodzinnej od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie w terminach 

podanych przez odbiorcę odpadów, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; zaś 

z zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; 

3) odbiór szkła w zabudowie jednorodzinnej odbywać się będzie od właścicieli 

nieruchomości w terminach podanych przez odbiorcę odpadów jednak nie rzadziej niż 1 

raz na kwartał zaś z zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące. 

 



§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych z danej 

nieruchomości.  

§ 4. Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych: 

1) właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczą odpady 

tj. przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony; odpady zielone odpady budowlane i rozbiórkowe, 

pochodzące z ich gospodarstw domowych zebrane w sposób selektywny do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

2) dodatkowo zużyte baterie i przeterminowane leki odbierane będą w punktach wskazanych 

przez Gminę, o których informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Widawa. 

 

§ 5. Niewłaściwy sposób świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz przez prowadzony Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy należy zgłosić do Referatu Inwestycji, 

Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Widawa niezwłocznie po wystąpieniu 

nieprawidłowości jednak nie dłużej niż do 12 godzin po zaobserwowaniu nieprawidłowości. 

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na piśmie, telefonicznie 

lub osobiście.  

 

§ 6. Gmina Widawa przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki do odbierania odpadów komunalnych. 


