
 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/256/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 30 listopada 2021 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) w zw. z art. 6r ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, Dz. U. z 2020 r. poz. 2320) Rada Gminy 
Widuchowa uchwala, co następuje: 

§ 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, który stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działa zgodnie z Regulaminem Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Widuchowa określającym sposób 
świadczenia usług, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

§ 4. Traci moc Uchwała 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. 

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

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Dariusz Filipiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 16 grudnia 2021 r.

Poz. 5663



  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/256/2021 
  Rady Gminy Widuchowa 
  z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

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 

 

 § 1.1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z terenu Gminy Widuchowa odbierane są  w każdej ilości 
powstałe w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane (resztkowe), zebrane w czarnych pojemnikach; 
2) selektywne, zebrane w workach: 

a) papier, 
b) szkło, 
c) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
d) bioodpady. 

2. Odpady gromadzone będą zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Widuchowa, który określa odrębna uchwała. Odpady komunalne 
selektywne, gromadzone będą w workach, a odpady komunalne zmieszane (resztkowe) gromadzone 
będą w pojemnikach przystosowanych, zgodnie z Polską Normą, do grzebieniowych albo obrotowych 
mechanizmów załadowczych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych. Właściciel 
nieruchomości zamieszkałej nie jest obowiązany do zakupu odpowiednich worków na odpady 
gromadzone selektywnie, które zostaną mu dostarczone.  

 
 § 2.1. Odbieranie odpadów komunalnych, odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru 
odpadów ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Widuchowa zawarła stosowną umowę. 
Harmonogram odbioru odpadów jest publicznie dostępny. Zamieszcza się go także na stronie 
internetowej Gminy Widuchowa oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach 
na terenie Gminy Widuchowa. 
 2. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone 
w harmonogramie odbioru. 
 3. Odbiór odpadów może odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 2200. 
 4. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, w dniu planowanego odbioru poszczególnych 
rodzajów odpadów, powinien wystawić przed posesję, odpowiednio worki z odpadami selektywnie 
zebranymi lub pojemniki z odpadami zmieszanymi (resztkowymi) do godziny 7:00. 
 5. Odpady, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2 zebrane w sposób niezgodny z zasadami określonymi 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będą uznawane za odpady zmieszane 
(resztkowe). 
  
 § 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,  tworzywa sztuczne i  odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 
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, 
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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 w okresie od kwietnia 

do października i nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w pozostałych miesiącach; 
5) zmieszane (resztkowe).  

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
b) nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych. 

 
§ 4.1. Postanawia się prowadzić jeden raz w roku nieodpłatną zbiórkę odpadów komunalnych, 

tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,   sprzętu  elektrycznego i elektronicznego oraz 
zużytych opon samochodowych (w ilości do 4 sztuk na gospodarstwo domowe), bezpośrednio 
od właścicieli nieruchomości (wystawki). 

2. Postanawia się przyjmować nieodpłatnie oraz gromadzić odpady komunalne w postaci 
przeterminowanych leków i opakowań po lekach, w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych 
w aptekach, w godzinach  ich otwarcia. 

 
§ 5.1. Właściciele nieruchomości są uprawnieni do zgłaszania Wójtowi Gminy Widuchowa 

wszelkich przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przypadki niewłaściwego funkcjonowania Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust.1 dokonuje się: 
1) pisemnie – na adres Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa; 
2) telefonicznie – (91) 416-72-55; 
3) drogą elektroniczną – org@widuchowa.pl 

3. Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego (imię i nazwisko, nr telefonu) 
oraz szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, miejsce i termin zdarzenia, a w przypadku zgłoszenia 
pisemnego, czytelny podpis osoby zgłaszającej. Zgłoszenie, które nie będzie zawierało ww. informacji, 
nie zostanie rozpatrzone.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 3 – Poz. 5663



  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/256/2021 
  Rady Gminy Widuchowa 
  z dnia 30 listopada 2021 r. 

 
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy 

Widuchowa 
 

 § 1.1. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanawia 
się bezpłatnie przyjmować w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych następujące 
frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, powstałych w gospodarstwach domowych 
i dostarczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych tj.: 

1) papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury; 
2) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego; 
3) metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe; 
4) bioodpady; 
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
6) przeterminowane leki i opakowania po lekac; 
7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

8) chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe; 
9) zużyte baterie i akumulatory;  
10) sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
11) wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki; 
12) zużyte opony samochodowe; 
13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 
14) odpady tekstyliów i odzieży. 

 
 2.  Prowadzący PSZOK mogą odmówić przyjęcia innych odpadów niż wskazane w ust.1. 
          3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi przyjmowania 
odpadów komunalnych, wymienionych w ust. 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00, 
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy.  

4. Lokalizację oraz dni i godziny otwarcia PSZOK publikuje się na stronie internetowej Gminy 
Widuchowa. 

5. Z PSZOK – u mogą korzystać mieszkańcy Gminy Widuchowa objęci gminnym systemem zbiórki 
odpadów komunalnych, na zasadach określonych poniżej: 

1) odpady muszą pochodzić z gospodarstw domowych nieruchomości zamieszkałych położonych 
w Gminie Widuchowa; 

2) ilość i rodzaj dostarczanych odpadów do PSZOK nie może wskazywać, iż pochodzą one 
z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności; 

3) odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zanieczyszczone oraz muszą być zebrane w sposób 
selektywny, z podziałem na rodzaje odpadów określone w ust. 1 niniejszego Regulaminu; 

4) odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem i na własny koszt; 
5) przywiezione odpady do PSZOK należy własnoręcznie umieścić w odpowiednio oznakowanych 

kontenerach/pojemnikach; 
6) właściciel lub mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej podczas rozładunku odpadów 

komunalnych jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie PSZOK, a po zakończeniu 
czynności związanych z oddaniem odpadów, do uprzątnięcia pozostawionych ewentualnych 
nieczystości; 

7) odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz 
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posiadać etykietę umożliwiającą identyfikację odpadów w momencie ich przekazywania. 
6. Wprowadza się ograniczenie przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dotyczące odpadów: 
1) zużyte opony będą przyjmowane w PSZOK w ilości do 4 sztuk rocznie od gospodarstwa 

domowego; 
2) odpady budowlano – rozbiórkowe do 0,5 Mg rocznie od gospodarstwa domowego. 
7. Na terenie PSZOK: 
1) zabrania się przebywania osób niepełnoletnich bez opieki osoby dorosłej; 
2) zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu drogowego; 
3) zobowiązuje się do zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.; 
4) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i używania ognia otwartego. 
8. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady: 
1)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;  
2)  odpady zawierające azbest, smołę; 
3)  części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii); 
4)  opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych; 
5)  opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie                               

w gospodarstwie rolnym; 
6)  folie i agrowłóknina rolnicza; 
7)  sprzęt budowlany;  
8)  zmieszane odpady budowlane;  
9)  urządzenia przemysłowe;  

10) odpady poprodukcyjne;  
11) butle gazowe;  
12) papa;  
13) okna;  
14) gaśnice;  
15) wata szklana; 
16) odpady medyczne i weterynaryjne; 
17) styropian. 
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