
UCHWAŁA NR XII/115/2016 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 16 maja 2016 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 
250), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Określa się, w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, szczegółowy sposób 
i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                                  
w szczególności: 
1) wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  
2) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 
3) częstotliwość ich odbierania; 
4) sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  
    zwane dalej PSZOK.  

 
 § 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną 
do Gminy Widuchowa, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będą odbierane w każdej 
ilości następujące frakcje odpadów:  
1) zebrane w pojemnikach zmieszane odpady komunalne; 
2) zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:  
a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania papierowe,  
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 
c) metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania  
    wielomateriałowe i typu tetrapak, 
d) zużyte opony, 
e) odpady wielkogabarytowe, 
f) przeterminowane leki i opakowania po lekach, 
g) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,  
    itp., 
h) zużyte baterie i akumulatory,  
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
j) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki. 
 

§ 3.1. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie 
na terenie nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 pkt 1 i 2 lit. a-c w co najmniej 
czterech pojemnikach lub workach. 

2. W przypadku gdy odpady wymienione w § 2 pkt. 2 lit. a-c, są zbierane w sposób 
selektywny powinny być gromadzone: 
1) w workach – na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej  i zagrodowej, przy   



    czym worki te mogą być umieszczone w pojemnikach, z zastrzeżeniem, że w dniu odbioru  
    właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyjęcia worków z pojemników; 
2) pierwsza dystrybucja worków na nieruchomościach zamieszkałych z zabudową  
     jednorodzinną i zagrodową odbędzie się w terminie do 01.01.2017 r. Kolejne dystrybucje  
     odbywać się będą zgodnie z zasadą „worek pusty za worek pełny”; 
3) w pojemnikach – na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych, z zastrzeżeniem  
    pkt. 4 niniejszego ustępu; 
4) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. a-c  
    nieruchomości z zabudową wielorodzinną poniżej 7 lokali dopuszcza się użytkowanie  
    worków; 
5) w pojemnikach lub workach na nieruchomościach niezamieszkałych przy czym pierwsza  
    dystrybucja worków odbędzie się w terminie do 01.01.2017 r. Kolejne dystrybucje  
    odbywać się będą zgodnie z zasadą „worek pusty za worek pełny”. 

3.Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej do selektywnego 
zbierania odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych, może korzystać 
z przydomowego kompostownika. 

4.Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 2, traktowane będą jako odpady zmieszane. 

 
§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
prowadzone jest z następującą częstotliwością: 
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej: 
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 
b) odpady zbierane selektywnie: papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania  
    papierowe; szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego; metal,  
    tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania  
    wielomateriałowe  i typu tetrapak – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej: 
a) odpady zmieszane (niesegregowane) w zabudowie wielorodzinnej w miejscowości  
    Widuchowa – jeden raz na tydzień, 
b) odpady zmieszane (niesegregowane) w zabudowie wielorodzinnej w pozostałych  
    miejscowościach – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 
c) odpady zbierane selektywnie: papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania  
    papierowe; metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz  
    opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 
d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego w zabudowie  
     wielorodzinnej są odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne – nie  
     rzadziej niż jeden raz w miesiącu wg. ogłoszonego harmonogramu; 
3) z budynków rekreacji indywidualnej i obszarów zabudowy rekreacyjnej: 
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – w sezonie ( czerwiec – wrzesień) – nie rzadziej niż  
     raz na dwa tygodnie,  
b) odpady zbierane selektywnie: papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania  
    papierowe; szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego; metal,  
    tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania  
    wielomateriałowe i typu tetrapak – w sezonie (czerwiec – wrzesień) – nie rzadziej niż raz  
    na dwa tygodnie,  
c) po sezonie – wszystkie w/w odpady – nie rzadziej niż raz na kwartał; 
4) z nieruchomości niezamieszkałych: 
a) odpady zmieszane (niesegregowane) w miejscowości Widuchowa – jeden raz na tydzień, 



b) odpady zmieszane (niesegregowane) w pozostałych miejscowościach – nie rzadziej niż raz  
     na dwa tygodnie,  
c) odpady zbierane selektywnie: papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania  
    papierowe; szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego; metal,  
    tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania  
    wielomateriałowe i typu tetrapak,- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. W zabudowie wielorodzinnej o której mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, a w której 
liczba lokali nie jest większa niż 7 i nieruchomość nie jest objęta wspólnym zarządem, odbiór 
odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z częstotliwością obowiązującą dla 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.  

3.Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. d - j, odbierane są przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne bezpośrednio z nieruchomości nie rzadziej 
niż jeden raz w roku według ogłoszonego harmonogramu przez Wójta Gminy Widuchowa, 
bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK. 
 
  § 5. 1. PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi 
nieodpłatnie na rzecz właścicieli nieruchomości w zakresie przyjmowania następujących 
frakcji odpadów:  
1) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;  
2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego; 
3) metal, tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu  
     tetrapak; 
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;  
5) zużyte opony; 
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
7) przeterminowane leki i opakowania po lekach; 
8) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,  
     itp.; 
9) zużyte baterie i akumulatory;  
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  
11) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki; 
12) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac wykonywanych we  
      własnym zakresie, w szczególności odpadowy materiał budowlany w postaci  
      potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (np.: pustaków, cegieł, dachówek , kafli itp.)  
      oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu, cementu. 
  2.Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel 
zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.  
     3.Przyjęcie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następuje 
po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz fakt zamieszkiwania na terenie 
Gminy Widuchowa, bądź poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 
     4.Adresy i godziny otwarcia PSZOK udostępniane są na stronie internetowej Gminy 
Widuchowa. 
     5.Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać 
do Urzędu Gminy Widuchowa , ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa: 
1) pisemnie; 
2) telefonicznie 91-416-72-55; 
3) elektronicznie- org@widuchowa.pl.  

 



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.  
 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2017 roku.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

          Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/115/2016 
                                                                                 Rady Gminy Widuchowa 
                                                                                 z dnia 16 maja 2016 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 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.                 
z 2016 r., poz. 250), Gmina Widuchowa powinna określić, w drodze uchwały, stanowiącej akt 
prawa miejscowego, 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.  
Uchwała określa rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela 
nieruchomości oraz częstotliwość ich odbioru a także sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W uchwale ustala się, 
że od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.  
W uchwale przyjęta została generalna zasada, że odpady komunalne będą odbierane od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych jeden raz na dwa tygodnie. Większą częstotliwość 
odbioru określono dla nieruchomości zamieszkałych (jeden raz na tydzień) dla zabudowy 
wielorodzinnej w miejscowości Widuchowa. 
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie, wymienione w § 2 pkt. 2   
a-c niniejszej uchwały (odpady z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, 
opakowania wielomateriałowe) odbierane będą bezpośrednio z posesji ze stałą 
częstotliwością, co najmniej raz na dwa tygodnie.  
Natomiast pozostałe odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt. 2 d-j tej 
uchwały, odbierane będą z nieruchomości co najmniej raz w roku, według harmonogramu 
ogłoszonego przez Wójta Gminy Widuchowa. Poza tym właściciel nieruchomości może 
dostarczyć wszystkie frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, wymienione             
w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, bezpośrednio do PSZOK w godzinach pracy tych punktów. 
Koszty dostarczenia odpadów do PSZOK pokrywa właściciel nieruchomości.  
Informacje o punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK wraz z adresami            
i godzinami otwarcia dostępne będą na stronie internetowej Gminy Widuchowa. 
 
 


