UCHWAŁA NR XXX/161/20
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 27 maja 2020 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 oraz z 2020 r.
poz. 150 i poz. 284) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widawa w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała XLVIII/296/17 Rady Gminy Widawa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widawa zmieniona Uchwałą
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 zmian
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widawa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik
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Załącznik
do uchwały Nr XXX/161/20
Rady Gminy Widawa
z dnia 27 maja 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Widawa
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Widawa, zwany dalej Regulaminem, ustala
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Widawa dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku
publicznego;
2) zasad ogólnych w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów;
3) wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych
mieszkalnymi jednorodzinnymi;

komunalne
budynkami

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) uprzątania błota i śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
6) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
7) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
8) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
9) wymagań w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
10) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
11) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
12) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej;
13) obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzenia.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);
2) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na
swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych;
3) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, działający na podstawie wpisu do rejestru działalności
regulowanej.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach
użytku publicznego
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami
określonymi w regulaminie;
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi
w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu, w celu ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do
składowania;
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych pozostałych po segregacji przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych, dostarczanym właścicielom nieruchomości zamieszkałych,
a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorcą;
4) zapewnienie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne swobodnego dostępu do pojemników
lub worków w terminach określonych w harmonogramie;
5) uprzątanie i zbieranie odpadów z terenu nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do zawarcia
indywidulanej umowy na odbiór odpadów komunalnych powstałych w wyniku prowadzonej działalności
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne i wywozu tych odpadów na koszt własny.
3. Zabrania się na terenie gminy wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy
ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.
Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów.
§ 4. 1. Ustanawia się obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów
komunalnych i niebezpiecznych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych, w tym magnetyczne i optyczne
nośniki informacji (płyty DVD, CD);
8) popiół z palenisk domowych;
9) przeterminowane leki;
10) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi;
12) zużyte baterie i akumulatory;
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
14) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
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15) zużyte opony (w ilości do 8 sztuk rocznie od jednego gospodarstwa od pojazdu osobowego);
16) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości 500 kg na rok od jednego
gospodarstwa);
17) odpady tekstyliów i odzieży;
18) zużyte żarówki, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
19) opakowania ze styropianu (pochodzące z zabezpieczenia nowo zakupionego sprzętu np. RTV, AGD,
mebli).
2. Uznaje się, iż odpady określone w ust. 1 są zbierane w sposób selektywny jeżeli zostały
wyodrębnione ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, podzielone na
odpowiednie frakcje odpadów, a także umieszczone w workach lub pojemnikach oznaczonych zgodnie
z § 5 Regulaminu.
§ 5. 1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których
znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, a także z terenów przeznaczonych do użytku publicznego będą odbierane selektywnie
zgromadzone odpady komunalne wg. następujących frakcji w workach lub pojemnikach w następującej
kolorystyce i oznaczonych w następujący sposób:
1) papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury - worki
w kolorze niebieskim z napisem „Papier”;
2) szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła - pojemniki w kolorze zielonym z napisem „Szkło”;
3) metale i tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe pojemniki lub worki w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
4) bioodpady - pojemniki w kolorze brązowym z napisem „Bio" (tylko wtedy, jeśli nie są
kompostowane na nieruchomości);
5) dodatkowo z terenu nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 listopada do 31 marca odbierany
będzie popiół pochodzący z palenisk domowych gromadzony w pojemnikach w kolorze brązowym
z napisem „Bio". W przypadku właścicieli nieruchomości korzystających ze zwolnienia z posiadania
pojemnika z napisem „Bio” popiół z palenisk domowych należy gromadzić w pojemniku z napisem
„Zmieszane”.
2. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości lub z miejsc
gromadzenia odpadów, które znajdują się w ogrodzeniu posesji. Właściciel ma obowiązek w terminach
ustalonych harmonogramem lub umową wystawić pojemnik lub worek z odpadami przed wejście na teren
nieruchomości.
3. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie gromadzone są w workach lub
przeznaczonych do tego pojemnikach ustawionych w wyznaczonym na terenie nieruchomości miejscu.
4. Pojemniki oraz worki powinny zabezpieczać odpady przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji
dla przyszłych procesów ich przetwarzania.
5. Właściciele nieruchomości stosujący do segregacji odpadów worki zobowiązani są zapewnić je
w takich kolorach, jakie obowiązują dla poszczególnych frakcji odpadów oraz oznaczonych zgodnie
z ust. 1.
6. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbiera się do, różniących się kolorem od
pojemników lub worków do segregacji, pojemników lub worków z napisem „ZMIESZANE”.
§ 6. Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:
1) do worka na papier:
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a) należy wrzucić: opakowania
prospekty, katalogi, zeszyty
papierowe, papier pakowy,

z papieru
i książki,

lub tektury, gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy, torebki

foldery,
i worki

b) nie należy wrzucać w szczególności: papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego, papieru
powlekanego folią i kalki, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i innych
artykułów higienicznych, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
tapet, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych);
2) do pojemnika na szkło:
a) należy wrzucać: szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane butelki po napojach
alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach,
b) nie należy wrzucać w szczególności: szkła stołowego żaroodpornego, ceramiki, doniczek, fajansu
i porcelany, szklanych opakowań z zawartością, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek,
szkła kryształowego, reflektorów, nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach,
rozpuszczalnikach, termometrów i strzykawek, monitorów i lamp telewizyjnych, szyb okiennych
i zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży, innych odpadów komunalnych (w tym
niebezpiecznych);
3) do pojemnika/worka na metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a) należy wrzucać: plastikowe butelki po napojach, nakrętki, opakowania po chemii gospodarczej,
kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), plastikowe opakowania
po produktach spożywczych, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe
koszyczki po owocach i innych produktach, aluminiowe puszki po napojach, sokach, puszki
z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle
z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartony po mleku i napojach wielomateriałowe odpady opakowaniowe,
b) nie należy wrzucać w szczególności: strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach
i olejach, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych);
4) do pojemnika na bioodpady:
a) należy wrzucać: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia,
b) nie należy wrzucać w szczególności: produktów pochodzenia zwierzęcego - kości zwierząt,
skorupek jaj, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna
impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni innych odpadów
komunalnych (w tym niebezpiecznych);
5) do pojemnika lub worka na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy wrzucać
wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu tj. pozostałości po selektywnym
zbieraniu frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem
§ 5 ust. 1 pkt 5 zdanie 2.
§ 7. 1. Właściciel nieruchomości oddaje zebrane odpady komunalne wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 8 oraz odpady zmieszane podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.
2. Nadmiar selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 8 właściciel nieruchomości może dostarczyć własnym środkiem transportu uprawnionemu podmiotowi
prowadzącemu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione
w § 4 ust. 1 pkt 9 - 19 uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Umieszcza je w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego
typu odpadów lub przekazuje odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.
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Rozdział 4.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi
§ 8. 1. Na terenie nieruchomości zamieszkałej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi istnieje
możliwość kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, odpadków
organicznych z kuchni, takich jak:
a) odpady z ogrodów: skoszona trawa, liście i igły, rośliny i pocięte gałęzie, trociny, obornik zmieszany
z resztkami roślin, ziemia i popiół drzewny z kominków,
b) odpadki organiczne z kuchni: resztki owoców i warzyw, suche pieczywo, fusy po kawie i herbacie.
Nie wolno kompostować: odpadów nieorganicznych, które zawierają chemikalia, resztek
kuchennych odzwierzęcych - mięso, ryby, kości, ponieważ zanieczyszczają one kompost
i przyciągają gryzonie.
2. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, w tym również odpadów kuchennych na
terenie nieruchomości, należy realizować w sposób zgodny z zasadami sztuki ogrodniczej, aby
kompostowanie odpadów nie stanowiło uciążliwości dla środowiska oraz dla nieruchomości sąsiednich
(nieprzyjemny zapach, siedliska owadów i gryzoni), a materiał uzyskany wykorzystywać dla własnych
potrzeb.
3. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów w kompostownikach z tworzyw sztucznych, z desek
lub na pryzmie w wydzielonych miejscach. Budując kompostownik samodzielnie, należy pamiętać
o umieszczeniu w jego ścianach otworów umożliwiających wentylację. Dla ochrony przed silnymi
deszczami oraz zwierzętami zaleca się zastosowanie zdejmowanego daszka. Kompostownik powinien
być zlokalizowany na terenie lekko zacienionym, osłoniętym od wiatru.
4. Odległość od zabudowań oraz działek sąsiednich ustala się na podstawie wielkości kompostownika
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
5. Zwalnia się w całości właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, prowadzących
kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, z obowiązku posiadania pojemnika na
bioodpady.
Rozdział 5.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego
§ 9. 1 Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania chodnika położonego
wzdłuż nieruchomości ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń (dotyczy chodnika
położonego bezpośrednio przy posesji).
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są na bieżąco usuwać sople lodów z okapów, rynien
i innych części elewacji oraz nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.
3. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone na skraju chodnika w taki sposób,
aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszym i drogowym oraz umożliwiającym uprzątnięcie
zanieczyszczeń przez służby porządkowe.
4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
5. Obowiązki określone w ust. 2 - 4 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów
zobowiązanych do oczyszczania chodników.
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Rozdział 6.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 10. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie
nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, pod warunkiem że wykonywane jest to na
utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do
ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane
w obrębie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia
środowiska, zaś zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym
regulaminem.
Rozdział 7.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 11. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki lub
worki znormalizowane i przystosowane do opróżnienia przez pojazdy służące do odbioru odpadów
komunalnych.
§ 12. 1. Ustala się następujące pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1) worki na odpady o pojemności 120 litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów;
3) pojemniki na odpady o pojemności 140 litrów;
4) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;
5) pojemniki ( KP5 i KP7 ) o pojemności 5m3 i 7m3;
6) pojemniki o pojemności od 1,5 m3 (tzw. „dzwon” przeznaczony do zbiórki szkła lub makulatury)
PSZOK;
7) pojemniki o pojemności 2,5m 3 (tzw. „siatka” przeznaczona do zbiórki tworzyw sztucznych) PSZOK.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego korzysta:
1) 1 – 4 osoby – w rozmiarze 120 litrów;
2) 5 – 8 osób – w rozmiarze 2 x 120 litrów lub jeden 240 litrów;
3) 9 – 12 osób – w rozmiarze 2 x 240 litrów.
3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worków 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 2 x 120 litrów na „Szkło” i „Papier”, 2 x 140 litrów na „BIO”, 240 litrów +
120 litrów na „Metale i tworzywa sztuczne”;
3) 9 – 12 osób – w rozmiarze 3 x 120 litrów na „Szkło” i „Papier”, 3 x 140 litrów na „BIO”, 2 x
240 litrów na „Metale i tworzywa sztuczne”.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy na danej nieruchomości z pojemnika
korzysta większa ilość osób wskazana powyżej.
5. Na drogach publicznych należy stosować kosze uliczne o pojemności od 20 litrów.
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§ 13. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie
sanitarnym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby
nie dochodziło do ich przepełnienia oraz instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie
korzystania z pojemnika.
2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez
dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
3. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb,
nie rzadziej niż jeden raz na kwartał oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na pół roku.
§ 14. 1. Pojemniki lub worki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo
dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób
niepowodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić bezproblemowy dostęp do pojemników
i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne poprzez wystawienie
pojemników lub worków przed wejście na teren nieruchomości.
3. Kosze, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 5, rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych
przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych, oraz w miejscach
o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu.
Rozdział 8.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 15. 1. Ustala się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub z innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy czym
w okresie od 01 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
b) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz
w miesiącu,
c) papier – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał,
d) szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał,
e) bioodpady – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy czym w okresie od 01 kwietnia do
31 października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
f) popiół z palenisk domowych – w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu;
2) z budynków wielolokalowe:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż 2 raz w miesiącu, przy czym
w okresie od 01 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
b) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż 2 razy
w miesiącu,
c) papier – nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,
d) szkło – nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,
e) bioodpady – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, przy czym w okresie od 01 kwietnia do
31 października nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
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f) popiół z palenisk domowych – w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu;
3) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
b) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz
w miesiącu,
c) papier – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał,
d) szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał,
e) bioodpady – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
f) popiół z palenisk domowych – w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżnienia bezodpływowych zbiorników
z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do
przepełnienia zbiornika.
3. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia, nie rzadziej jednak niż raz na tydzień.
§ 16. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i innego rodzaju sprzęt
będący na wyposażeniu gospodarstw domowych, zużyte opony będą odbierane od mieszkańców
w ramach zbiórek prowadzonych minimum dwa razy w roku zgodnie z podanym harmonogramem
dostarczonym mieszkańcom, podanym na stronie internetowej Urzędu Gminy Widawa oraz Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 17. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do
właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, mogą zostać przekazane do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ustalonych ilościach.
§ 18. Przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony
roślin, można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 19. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia przyjmowanie odpadów
komunalnych określonych § 4 ust. 1 w ilościach i na zasadach ustalonych w Rozdziale 9 Regulaminu.
Rozdział 9.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 20. 1. Na terenie gminy Widawa prowadzony jest jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych prowadzony jest przez Gminę Widawa, który zlokalizowany jest przy ul. Kiełczygłowskiej
2. Godziny pracy PSZOK określone są w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
i podane do publicznej informacji na stronie internetowej Gminy Widawa.
3. Do PSZOK-u dostarczane są odpady przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wnoszących
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Odpady wymienione w ust. 5 przyjmowane są nieodpłatnie do PSZOK-u.
5. W PSZOK-u przyjmowane i zbierane są wyłącznie odpady komunalne poddane segregacji zgodnie
z kategoriami wymienionymi w § 4 ust. 1 pkt 1 -19.
6. Do PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
posegregowane w ilościach nielimitowanych, za wyjątkiem wskazanym w ust. § 4 ust. 1 pkt 15,16.
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7. Odpady wymagające opakowania (np. oleje, smary) przyjmowane są w szczelnych i nie cieknących
pojemnikach zawierających informację o rodzaju odpadu.
8. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK nie są przyjmowane:
1) odpady pochodzenia innego niż gospodarstwo domowe;
2) zmieszane odpady komunalne;
3) odpady takie jak: styropian dociepleniowy, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady
zawierające azbest, opakowania po materiałach budowlanych oraz odpady poprodukcyjne (nie są to
odpady komunalne). W celu pozbycia się tych odpadów należy indywidualnie skontaktować się
z podmiotem odbierającym tego typu odpady;
4) odpady niemożliwe do zidentyfikowania.
10. PSZOK prowadzi rejestr dostarczanych odpadów.
11. Odpady wymienione w ust. 5 magazynowane są na terenie PSZOK-u w sposób bezpieczny dla
zdrowia ludzi i środowiska, po czym zagospodarowane przez operatora zgodnie z obowiązującymi
zasadami.
12. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z niniejszym
Regulaminem.
Rozdział 10.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 21. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania
obejmujące:
1) zapobieganie powstawania odpadów;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania;
4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewanie nieczystości ciekłych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Rozdział 11.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 22. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za
zachowanie swoich zwierząt i są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności są zobowiązane do:
1) wyprowadzania psów na tereny użytku publicznego tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze
smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec,
chyba, że ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to
nieuzasadnione. a ponadto właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej
kontroli nad jego zachowaniem;
2) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, utwardzonych placach,
skwerach, zieleńcach.
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Rozdział 12.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarczych na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 23. 1. Na terenie gminy na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej zabrania się chowu
zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.);
2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, królików - z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarno
- epidemiologicznych;
3) przydomowej hodowli pszczół w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
zobowiązani są przestrzegać zapisów § 24 niniejszego regulaminu, a ponadto przestrzegać przepisów
sanitarno - epidemiologicznych, oraz ograniczyć wszelką uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym
emisje będące jej skutkiem należy ograniczyć do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich są zobowiązani do gromadzenia i usuwania odpadów
związanych z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz
wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Padłe zwierzęta należy niezwłocznie przekazać firmie świadczącej usługi w zakresie zbierania,
transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego.
5. Obowiązek określony w ust. 4 należy do właściciela padłego zwierzęcia lub właściciela
nieruchomości, na której znajduje się padłe zwierzę zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
Rozdział 13.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 24. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Deratyzację należy przeprowadzić w okresie od 1 października do 31 października danego roku.
2. O terminie przeprowadzenia deratyzacji należy poinformować wszystkich użytkowników
zabudowy wielorodzinnej oraz organ gminy.
3. Obowiązkowej deratyzacji podlega sieć kanalizacyjna sanitarna nie rzadziej niż raz na trzy lata
w okresie wskazanym w ust. 1, zaś w przypadku rozmnażania się gryzoni należy wykonywać deratyzację
częściej, na wybranych odcinkach sieci.
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