
Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Widawa 

 
    Zgodnie z  art. 3. ust. 9 Ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku  
w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.2013 poz. 1399 z poź. zm.) Wójt 
Gminy Widawa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Widawa informacje, iż: 

  

a) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  
zamieszkałych z terenu gminy Widawa to: 

                                     EKO – REGION Sp. z o.o. z/s 

                        ul. Bawełniana 18, 97 – 400 Bełchatów 

b) miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości: 

  

REGIONALNE INSTALACJE  
DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. RIPOK) 

EKO-REGION Sp. z o.o. 

Składowisko Odpadów Dylów 

Dylów A, 98-330 Dylów 

*****************  

oraz Instalacji Zastępczej  

EKO-REGION 

Instalacja Zastępcza  

ul. Przemysłowa 14 i 16  

97-400 Bełchatów  

 

c) osiągnięty przez Gminę Widawa oraz podmioty odbierające odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości w 2013 roku wymagany poziom: 
 
- ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji    



  kierowanych do składowania – 3,1% 
-recyklingu i przygotowania recyklingu i przygotowania do ponownego użycia   
  następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw  
  sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy - 19,76%  
 

 

d) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) odbywa 
się przez firmę: 
 

                                     EKO – REGION Sp. z o.o. z/s 

                        ul. Bawełniana 18, 97 – 400 Bełchatów 

 
 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) 

znajduje się  przy  ul. Kiełczygłowska; 98-170 Widawa. 

czynny: 

Poniedziałek od godz. 800 do godz. 1300 

                                  Piątek          od godz. 1200 do godz. 1500 

 W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw.  PSZOK) 
można oddać nadmiar wyprodukowanych odpadów komunalnych  
przywiezionych przez mieszkańców własnym transportem. 

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK: 
1) przeterminowanych leków, 
2) chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),                 
3) zużytych baterii i akumulatorów, 
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
5) odpadów wielkogabarytowych, 
6) odpadów budowlano – rozbiórkowych o kodach z grupy 17 (ilość odpadów  

                 dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości  
                określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy), 

7) zużytych opon, 
8) odpadów zielonych, 
9) opakowań ze szkła, 

10) opakowań z tworzyw sztucznych, 
11) opakowań z papieru i tektury. 

 



e) Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący  
z gospodarstw domowych: 
 
                                                 EKO – REGION Sp. z o.o. z/s 

ul. Bawełniana 18, 97 – 400 Bełchatów 

 
 Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego 
z gospodarstw domowych oprócz punktu PSZOK odbywa się 2 razy w roku  
w systemie objazdowym w formie tzw. wystawki. 

 
 
                                                                                     

 


