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UCHWAŁA NR LI/312/17
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/296/17 Rady Gminy Widawa z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Widawa
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 2017r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLVIII/296/17 Rady Gminy Widawa z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widawa wprowadza się
następujące zmiany:
w § 6:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) worki na odpady o pojemności 120 litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów;
3) pojemniki na bioodpady o pojemności 140 litrów;
4) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;
5) pojemniki (KP5 i KP7) o pojemności 5 m³ i 7 m³;
6) pojemniki o pojemności od 1,5 m3 (tzw. „dzwon” przeznaczony do zbiórki szkła lub makulatury)
PSZOK;
7) pojemnik o pojemności 2,5m
PSZOK.”;
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(tzw. „siatka” przeznaczona do zbiórki tworzyw sztucznych)

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odpady komunalne, które są segregowane należy zbierać w pojemniki lub worki:
1) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki lub worki na odpady o pojemności od 120 litrów (0,12
m3);
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2) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki lub worki na odpady o pojemności od 240 litrów (0,24
m3).”;
3) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych:
1) 1 – 4 osoby – w rozmiarze 120 litrów na „Szkło” i „Papier”, 140 litrów na „BIO”, 240 litrów na
„Metale i tworzywa sztuczne”;
2) 5 – 8 osób – w rozmiarze po 2 x 120 litrów na „Szkło” i „Papier”, 2 x 140 litrów na „BIO” oraz
240 litrów + 120 litrów na „Metale i tworzywa sztuczne”;
3) 9 – 12 osób – w rozmiarze po 3 x 120 litrów na „Szkło” i „Papier”, 3 x 140 litrów na „BIO” oraz 2 x
240 litrów na „Metale i tworzywa sztuczne”.”;
4) w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) papier i tektury oraz odpady z tektury oraz odpady opakowaniowe z tektury zbiera się w pojemniki
lub worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Ryszard Bruzda

