UCHWAŁA NR VII/39/15
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 30marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały 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 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072) oraz 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 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. W Uchwale Nr XIX/173/12 Rady Gminy Widawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Widawa zmienionej uchwałą 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 w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) meble i inne odpady wielkogabarytowe”;
2) § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się przy
ul. Kiełczygłowskiej w Widawie”;
3) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18 Gmina Widawa przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia
nieruchomości w typowe pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych”;
4) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19 1. Przyjmuje się średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych
w gospodarstwach domowych w ciągu tygodnia:
1) 20 l – na każdą osobę dla nieruchomości zamieszkałej, na której odpady komunalne nie
są zbierane w sposób selektywny;
2) 15 l – na każdą osobę dla nieruchomości zamieszkałej, na której odpady komunalne
zbierane są w sposób selektywny;
3) 20 l – na każdy domek letniskowy lub inną nieruchomości wykorzystywaną na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe ogród działkowy (w sezonie od 1 marca do 31 października
każdego roku).
2. 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.
3. 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).
4. 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.
5. 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”;
5) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:
„§ 19a. Zarządca drogi, wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy zapewnia
w pasie drogi, niezbędną do utrzymania czystości i porządku ilość koszy ulicznych oraz
ich opróżnianie z częstotliwością nie rzadziej niż raz w tygodniu ustawiając kosze uliczne
przy głównych ciągach ulicznych, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu”.
6) po§ 19a dodaje się § 19b w brzmieniu:
„§ 19b. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany
jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym odbywa się impreza lub zgromadzenie w odpowiednią
ilość pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet;
2) oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy;
3) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli zanieczyszczenie powstało w związku
z imprezą”;
7) § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 4. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością
odpowiednią dla ilości powstałych nieczystości i pojemności zbiornika, w którym
gromadzone są nieczystości płynne. Usuwanie nieczystości powstałych dla danej
nieruchomości, dokonuje się o normy zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca
na dobę wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70)”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają be zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

