
UCHWAŁA Nr VII/57/2015 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Widuchowa. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, 122) po zasięgnięciu 
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVIII/258/2014 Rady Gminy Widuchowa z dnia 
29 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Widuchowa (Dz. U. Woj. Zach. Poz. 3199), wprowadza się następujące zmiany: 

1. W rozdziale II § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „przekazywanie selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-c: 

a) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, 
b) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
c) do ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów wyposażonych 

w minimum trzy pojemniki do gromadzenia odpadów, o których mowa 
w pkt 2 lit. a-c niniejszego paragrafu , dostępnych w ilościach co najmniej 
250 punktów na terenie Związku Gmin Dolnej Odry;” 

2. W rozdziale II § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „dojścia i dojazdy do obiektów 
budowlanych, znajdujących się na terenie nieruchomości, winny być odśnieżane 
i odladzane w miarę potrzeby, jeżeli po nieruchomości poruszają się pojazdy lub 
osoby postronne poza właścicielem i stałą obsługą;” 

3. W rozdziale II § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „śnieg, lód lub błoto  należy odgarnąć 
w miejsce nie powodujące  zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.” 

4. W rozdziale II § 3 dodaje się pkt 7 w  brzmieniu: „postępowanie z innymi odpadami, 
nie wymienionymi w punkcie 2 w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach;” 

5. W rozdziale III § 5 otrzymuje brzmienie: „Odpady komunalne mogą być zbierane 
w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach) wyłącznie do tego celu 
przeznaczonych, spełniających polskie normy PN-EN 840 oraz przeznaczonych 
do tego celu workach, z zastrzeżeniem § 6 pkt 3.” 

6. W rozdziale III § 6 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych o których mowa w § 3 pkt 2. lit. a-c z nieruchomości 
z zabudową jednorodzinną i zagrodową - worki o minimalnej pojemności 60 l;” 

7. W rozdziale III § 6 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: „do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych o których mowa w § 3 pkt 2 z nieruchomości z zabudową 
wielorodzinną poniżej 7 lokali dopuszcza się używanie  worków o minimalnej 
pojemności 60 l;” 

8. W rozdziale III § 6 pkt 1 dodaje się literę e w brzmieniu: „w zabudowie 
wielorodzinnej, w której liczba lokali nie jest większa niż siedem, a nieruchomość 
nie jest objęta wspólnym zarządem, odbiór odpadów komunalnych odbywa 
się zgodnie z częstotliwością obowiązującą dla nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej lub zagrodowej;” 



9. W rozdziale III § 6 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych – worki o minimalnej pojemności  60 l lub pojemniki 
o minimalnej pojemności 120l;” 

10. W rozdziale III § 6 skreśla się pkt 2 lit. c. 
11. W rozdziale III § 7 otrzymuje brzmienie: „Właściciel nieruchomości zamieszkałej, 

przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 
zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane 
do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających 
z pojemników,  kierując się niżej wymienionymi normatywami: 

1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie 
jednorodzinnej i zagrodowej: 
a) gospodarstwo jedno-, dwu-, trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik 

o minimalnej pojemności 80 l; 
b) gospodarstwo cztero-, pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej 

pojemności 120 l; 
c) gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej jeden pojemnik 

o minimalnej pojemności 240 l;  
2) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki,  

w zabudowie wielorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l 
uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych – 
20 l na osobę; 

3) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie 
jednorodzinnej i zagrodowej: 
a) gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik 

o minimalnej pojemności 120 l;  
b) gospodarstwo cztero-, pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej 

pojemności 240 l;  
c) gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej  dwa pojemniki 

o minimalnej pojemności 240 l lub jeden pojemnik o pojemności 660 l; 
4) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie 

wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l uwzględniającej średnią 
tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 30 l na osobę.” 
 

12. W rozdziale III § 12 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się następującą kolorystykę 
pojemników do selektywnego zbierania  odpadów komunalnych: 

1) NIEBIESKI lub inny trwale oznakowany z napisem PAPIER –  na papier i tekturę, 
czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania; 

2) ZIELONY  lub inny trwale oznakowany z napisem SZKŁO – na szkło i odpady 
opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego; 

3) ŻÓŁTY lub inny trwale oznakowany z napisem TWORZYWA SZTUCZNE/METAL 
– na tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe 
i typu tetrapak, oraz metal; 

2. Ustala się następującą kolorystykę worków do selektywnego zbierania  odpadów 
komunalnych: 

1) NIEBIESKI lub inny właściwie opisany umożliwiający identyfikację odpadów bez 
konieczności jego otwierania – na papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym 
opakowania; 

2) ZIELONY lub inny właściwie opisany umożliwiający identyfikację odpadów bez 
konieczności jego otwierania – na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 
bezbarwnego i kolorowego; 



3) ŻÓŁTY lub inny właś
konieczności jego otwierania 
opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak, or

13. W rozdziale III § 13 otrzymuje brzmienie: „W przyp
w § 3 pkt 2, lit. a-c, są zbierane w sposób selektywny  powinny by

1) w workach – na terenie nieruchomo
przy czym worki te mog
dniu odbioru odpadów wła
z pojemników i umieszczenia ich w

2) w pojemnikach – 
z zastrzeżeniem § 6 pkt 1 lit. d;

3) w pojemnikach lub workach 
14. W rozdziale III § 14 dodaje si

zobowiązany jest do wrzucania odpadów odpow
przeznaczeniem;” 

15. W rozdziale III § 14 dodaje si
zobowiązany jest do
zabezpieczenia przed dost

16. W rozdziale III § 14 dodaje si
zobowiązany jest do czyszczenia pojemników preparatami usuwaj
drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.”

17. W rozdziale III § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala si
odpadów komunalnych z terenu nieruchomo
na co najmniej raz na dwa tygodnie,  z zastrze

18. W rozdziale III § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
o których mowa w §3 pkt 2 lit. 
przedsiębiorcę odbierają
według ogłoszonego harmonogramu.”

19. W rozdziale III § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Odpady zi
oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”

20. W rozdziale III § 16 dodaje si
opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i koloroweg
są odbierane przez przedsi
niż 1 raz w miesiącu według ogłoszonego harmonogramu.”

 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si
 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w ż
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
 
 
  

 
 

ÓŁTY lub inny właściwie opisany umożliwiający identyfikację
ci jego otwierania – na tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz 

opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak, oraz metal;” 
W rozdziale III § 13 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy odpady wymienione 

c, są zbierane w sposób selektywny  powinny być gromadzone:
na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, 

worki te mogą być umieszczone w pojemnikach, z zastrze
dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyj

pojemników i umieszczenia ich w miejscu widocznym przed posesją
 na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych, 

eniem § 6 pkt 1 lit. d; 
w pojemnikach lub workach – na terenie nieruchomości niezamieszkałych.”
W rozdziale III § 14 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „właściciel ni

wrzucania odpadów odpowiednio do pojemników zgodnie z ich 

W rozdziale III § 14 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „właściciel ni
zany jest do domykania pojemników wyposażonych w klapy w celu 

zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych;” 
III § 14 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „właściciel nieruchomo

czyszczenia pojemników preparatami usuwającymi 
drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.” 
W rozdziale III § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się czę
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej 

najmniej raz na dwa tygodnie,  z zastrzeżeniem ust. 2-7.” 
W rozdziale III § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Odpady zbierane selektywnie, 

których mowa w §3 pkt 2 lit. od e do k regulaminu, odbierane s
ę odbierającego odpady komunalne nie rzadziej niż jeden raz w roku 

według ogłoszonego harmonogramu.” 
W rozdziale III § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Odpady zielone mo

ektywnego zbierania odpadów komunalnych.” 
W rozdziale III § 16 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Odpady ze

szkła bezbarwnego i kolorowego w zabudowie wielorodzinnej 
odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunal

ącu według ogłoszonego harmonogramu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Zachodniopomorskiego. 

 

cy identyfikację odpadów bez 
na tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz 

adku, gdy odpady wymienione 
 zbierane w sposób selektywny  powinny być gromadzone: 

ci w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, 
 umieszczone w pojemnikach, z zastrzeżeniem, że w 

zany jest do wyjęcia worków 
miejscu widocznym przed posesją; 

ści zamieszkałych, 

ci niezamieszkałych.” 
ściciel nieruchomości 

iednio do pojemników zgodnie z ich 

ściciel nieruchomości 
żonych w klapy w celu 

eruchomości 
czyszczenia pojemników preparatami usuwającymi 

ę częstotliwość odbioru 
szkałej i niezamieszkałej 

„Odpady zbierane selektywnie, 
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 ust. 7 w brzmieniu: „Odpady ze szkła i odpady 
o w zabudowie wielorodzinnej 

dy komunalne nie rzadziej 

ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 



 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/57/2015 
                                                                                    Rady Gminy Widuchowa 
                                                                                    z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 
 

Po analizie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadza się zmiany 
do Regulaminu utrzymania czystości  i porządku  na terenie gminy Widuchowa.  
Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie kosztów obsługi systemu, zwiększenie 
konkurencyjności  na rynku, dostosowanie częstotliwości odbioru odpadów, minimalnej 
pojemności pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych w jakie właściciel 
nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu, zobowiązany jest zapewnić do realnych 
potrzeb, jak również ujednolicenie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, 
a tym samym poprawę wyglądu estetycznego Gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


