UCHWAŁA NR XXX/162/20
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 27 maja 2020 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, 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. 6r ust. 3 - 3d 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,
poz. 284 i poz. 875) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku,
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 XLVIII/295/17 Rady Gminy Widawa z dnia 29 września 2017 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 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/162/20
Rady Gminy Widawa
z dnia 27 maja 2020 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. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się
każdą ilość odpadów komunalnych z zastrzeżeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
zużytych opon, których zasady i ilości zostały opisane poniżej.
§ 3. Z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na obszarze
gminy Widawa odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemnikach lub workach zapewnianych przez
podmiot odbierający odpady z częstotliwością:
a) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przy czym w okresie
od 01 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
b) nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z budynków wielolokalowych, przy czym w okresie od
01 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
c) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjna - wypoczynkowe;
2) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z podziałem na frakcje:
a) papier (w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem
„Papier”, zapewnianych przez podmiot odbierający odpady z częstotliwością:
᠆ nie rzadziej niż 1 raz na kwartał z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
᠆ nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące z budynków wielolokalowych,
᠆ nie rzadziej niż 1 raz na kwartał z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
b) szkło (w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła)
w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, zapewnianych przez podmiot
odbierający odpady z częstotliwością:
᠆ nie rzadziej niż 1 raz na kwartał z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
᠆ nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące z budynków wielolokalowych,
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᠆ nie rzadziej niż 1 raz na kwartał z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
c) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe (w skład którego wchodzą
odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe)
w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, zapewnianych
przez podmiot odbierający odpady z częstotliwością:
᠆ nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
᠆ nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z budynków wielolokalowych,
᠆ nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe,
d) bioodpady w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”, zapewnianych przez
podmiot odbierający odpady z częstotliwością:
᠆ nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przy czym
w okresie od 01 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
᠆ nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z budynków wielolokalowych, przy czym w okresie od
01 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
᠆ nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
e) popiół w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”, zapewnianych przez
podmiot odbierający odpady, (a w przypadku właścicieli nieruchomości korzystających ze
zwolnienia z posiadania pojemnika z napisem „Bio” popiół z palenisk domowych należy gromadzić
w pojemniku z napisem „Zmieszane”), z częstotliwością:
᠆ nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 01 listopada do 31 marca z budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, budynków wielolokalowych oraz z nieruchomości na których
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe z częstotliwością:
᠆ nie częściej niż 2 razy w roku z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków
wielolokalowych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 4. Odpady w postaci mebli i innych odpadów wielkogabarytowych będą odbierane od właścicieli
nieruchomości w ramach zbiórek prowadzonych co najmniej dwa razy w roku przez podmiot świadczący
usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców na podstawie umowy zawartej z gminą. Odpady
wielkogabarytowe mogą być również przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
§ 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany od mieszkańców w ramach
prowadzonych przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych na podstawie
zawartej z gminą. Zbiórki, o których mowa wyżej prowadzone będą co najmniej dwa razy
w ustalonych terminach. Odpady te mogą być również przekazywane do Punktu Selektywnej
Odpadów Komunalnych.

zbiórek
umowy
w roku,
Zbiórki

§ 6. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w postaci odpadowych
materiałów ceramicznych, drobnego gruzu ceglanego i betonowego 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, można
przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości do 500 kg w ciągu roku na
każde gospodarstwo domowe.
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§ 7. Zużyte opony będą odbierane bezpośrednio sprzed nieruchomości w ramach zbiórek
prowadzonych przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych na podstawie umowy
zawartej z gminą. Zbiórka zużytych opon prowadzona będzie łącznie ze zbiórką odpadów
wielkogabarytowych. Zużyte opony przyjmowane będą w ilości maksymalnie 8 szt. rocznie na każde
gospodarstwo domowe. Odbiór nie dotyczy opon pochodzących od pojazdów rolniczych, budowlanych,
jak również opon z pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony. Zużyte opony mogą być również
przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilości maksymalnie 8 szt.
rocznie na każde gospodarstwo domowe. Wskazane limity nie podlegają łączeniu oraz nie mogą być
przekroczone.
§ 8. Przeterminowane leki oraz uszkodzone termometry należy przekazywać do specjalistycznych
pojemników znajdujących się w wyznaczonych na terenie gminy miejscach.
§ 9. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w § 2-7 niniejszej uchwały, będzie się odbywać
zgodnie z harmonogramem udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać
odebrane. Harmonogram będzie ustalany przez gminę Widawa wraz z podmiotem odbierającym odpady
komunalne, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, świadczącym usługę w oparciu o zawartą
z gminą Widawa umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Widawa.
§ 10. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które będą
umieszczane w workach i pojemnikach spełniających wymagania, o których mowa w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Widawa.
2. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić bezproblemowy dostęp do pojemników
i worków dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne poprzez wystawienie
pojemników i worków przed wejściem na teren nieruchomości.
§ 11. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właściciela nieruchomości zamieszkałej lub nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w gminnym Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą następujące odpady komunalne zbierane
selektywnie:
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;
15) zużyte opony (w ilości do 8 sztuk rocznie od jednego gospodarstwa od pojazdu osobowego);
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16) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości 500 kg 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).
§ 12. 1. Selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały, należy
dostarczać do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie
i własnym środkiem transportu w dniach i godzinach otwarcia punktu.
2. O dniach otwarcia i godzinach pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Wójt
Gminy Widawa informuje właścicieli nieruchomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. przez
zamieszczenie przedmiotowych informacji na urzędowej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu
Gminy Widawa.
§ 13. 1. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do Urzędu Gminy Widawa następnego dnia
roboczego, po terminie odbioru odpadów wynikającego z harmonogramu.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości dokonuje osobiście w Urzędzie
Gminy Widawa, telefonicznie na nr: (43) 6721034 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres poczty elektronicznej: poczta@widawa.pl
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać adres nieruchomości, której dotyczy,
nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, termin i opis niewłaściwego świadczenia usługi.
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