
 
UCHWAŁA  Nr XIII/100/2019 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 
 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Widuchowa. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późń. zm.) w zw. z art. 6k ust. 1 w 
zw. z art. 6j ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)  Rada 
Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 
 

§1. W załączniku do uchwały nr XI/75/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 listopada 
2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Widuchowa (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. , poz.6530) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„§3.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku 
na terenie nieruchomości poprzez: 

1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;  
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów 

komunalnych, zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale III Regulaminu, 
chyba że w drodze odrębnej uchwały obowiązek ten w całości lub w części 
przejmie Gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom 
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Ustala się następujące frakcje odpadów komunalnych selektywnie zbieranych 
i odbieranych od mieszkańców nieruchomości: 

1) papier; 
2) szkło; 
3) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
4) bioodpady; 

3. Ustala się następujące frakcje odpadów komunalnych selektywnie przyjmowanych 
przez PSZOK tj.: 

1) papier; 
2) metale; 
3) tworzywa sztuczne; 
4) szkło; 
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
6) bioodpady; 
7) odpady niebezpieczne; 
8) przeterminowane leki i chemikalia; 



9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek; 

10) zużytych baterii i akumulatorów; 
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznym;  
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
13) zużyte opony; 
14) odpady budowlane i rozbiórkowe; 
15) odpady tekstyliów i odzieży.” 

 
2) §4 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa 

otrzymuje następujące brzmienie: 
„2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki 
w odpowiednich kolorach:  

1) zielonym, oznaczonym napisem „Szkło”, z przeznaczeniem na szkło (łącznie 
szkło kolorowe i bezbarwne); 

2) niebieskim, oznaczonym napisem „Papier”, z przeznaczeniem na papier; 
3) żółtym, oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, z przeznaczeniem 

na tworzywa sztuczne, odpady z metali i odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe; 

4) brązowym, oznaczonym napisem „Bio” lub „Bioodpady”, z przeznaczeniem 
na bioodpady; 

5) czarnym lub metalowym (pojemnik ocynkowany), oznaczonym napisem 
„Inne”, „Zmieszane” lub „Resztkowe” z przeznaczeniem na odpady resztkowe 
(zmieszane); a także mieć oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela 
pojemnika lub worka.”; 
 

3) § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„1.Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości wynosi: 

1) papier: 
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych; 

2) metale i tworzywa sztuczne: 
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych; 

3) szkło: 
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych; 

4) bioodpady:  
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 
b) nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych; 

5) resztkowe (zmieszane): 
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 



b) nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych. 
Harmonogram ustala przedsiębiorca odbierającym odpady komunalne.”. 

 
 

§2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
 
 

§3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 
 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/100/2019 
        Rady Gminy Widuchowa 
        z dnia 23 grudnia 2019 r. 

 
Rada Gminy Widuchowa, Uchwałą Nr XI/75/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku, 

określiła zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa. Ustalono 
między innymi, wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych obejmującego papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe oraz bioodpady.  

Dla poszczególnych rodzajów odpadów zostały, szczegółowo, określone wymogi, 
jakie należy zastosować przy wyposażeniu danej nieruchomości w pojemniki lub worki.  

Zmiana, w zakresie zmniejszenia ilości wymaganych pojemników i worków, 
do poszczególnych frakcji, znacząco ułatwi spełnienie obowiązku selekcji odpadów 
komunalnych przez mieszkańców Gminy. 

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt  
niniejszej uchwały podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego.  

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 


