
 
UCHWAŁA  Nr XIII/101/2019 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 
 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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 

 
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 późn. zm.) w zw. z art. 6r ust. 3 
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/76/2019 Rady Gminy Widuchowa z dnia 13 listopada 
2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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 (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz.6531) wprowadza 
się następujące zmiany: 
 

1) §1 ust. 1 Szczegółowego sposobu 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 otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości będą 
odbierane od nich bezpośrednio następujące frakcje odpadów komunalnych 
zbieranych przez nich selektywnie: 
1) papier; 
2) szkło; 
3) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
4) bioodpady; 

 
2) §3 Szczegółowego sposobu 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 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„3.1. 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. 
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady z remontów należy przekazywać 
do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 
3. Odpady ze środków chemicznych, lakierów, farb, przepracowanych olejów 
i opakowaniach po nich, a także zużyte opony należy przekazywać do PSZOK. 
4. Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, w tym także tych, 
zlokalizowanych w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki 
takich odpadów na podstawie odrębnych przepisów lub przekazywać je do PSZOK. 
5. Przeterminowane leki i termometry rtęciowe należy przekazywać do specjalnych 
pojemników znajdujących się w aptekach lub do PSZOK. 
6. Baterie i akumulatory należy przekazywać do PSZOK lub dostarczać do placówek 
handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie 
odrębnych przepisów.”. 

 
§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/101/2019 
           Rady Gminy Widuchowa 
           z dnia 23 grudnia 2019 r. 

 
 

Rada Gminy Widuchowa, Uchwałą Nr XI/76/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku, 
określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 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 odbiorze wyżej wymienionych frakcji z danej nieruchomości.  

Zmiana, w zakresie zmniejszenia ilości wymaganych pojemników i worków, 
jak również zmiany w zakresie częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji, przyczyni 
się do obniżenia kosztów finansowych z tytułu odbierania i zagospodarowywania odpadów 
komunalnych. 

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. 
 

 


