
UCHWAŁA NR XX/142/20
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010, Dz.U. z 2020 r., poz. 150, poz. 284, poz. 
875) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Biesiekierz Nr XXIII/173/16 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Biesiekierzu 

Anna Bejnarowicz
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Załącznik  
do Uchwały Nr XX/142/20 

Rady Gminy w Biesiekierzu 
z dnia 25 września 2020 r. 

 
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

W GMINIE BIESIEKIERZ 
 
 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Biesiekierz, dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
obejmujących: 
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, 
b) selektywne zbieranie odpadów prowadzone przez Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego, 
d) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi; 
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, 
warunków ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, a także średniej ilości odpadów komunalnych 
wytworzonych w gospodarstwie domowym i liczby osób korzystających z tych 
pojemników i worków; 

3) zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów; 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 
poszczególnych nieruchomościach; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania. 

§ 2. 1. Do niniejszego Regulaminu stosuje się definicje i pojęcia określone w ustawie: 
1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2010, Dz.U. z 2020 r., poz. 150, poz. 284, poz. 875), 
2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, poz. 875), 
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3) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1895, Dz.U. z 2020 r. poz. 150, poz. 284, poz. 875), 

4) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), 

5) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638). 
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - należy przez to rozumieć 
PSZOK, który jest zorganizowany przez przedsiębiorcę wyłonionego 
w  postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z Gminy Biesiekierz; 

2) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy "Regulamin utrzymania czystości  
i porządku na terenie gminy Biesiekierz". 

 
Rozdział  2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
i na terenach użytku publicznego 

 
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania,  
a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) zmieszane odpady komunalne; 
2) szkło; 
3) papier i tektura; 
4) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 
6) odpady wielkogabarytowe, w tym meble domowe i ogrodowe, armatura łazienkowa 

(brodziki, wanny, umywalki, pisuary, muszle, sedesy, kabiny), drzwi i okna, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz opony (z wyjątkiem 
opon ciągnikowych i innych pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej), 
stanowiące odpady komunalne. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać  
i gromadzić z chwilą ich powstania. 
3. Selektywna zbiórka odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 prowadzona jest w systemie 
workowym lub pojemnikowym, natomiast odpady wymienione w ust.1 pkt 6 będą wystawiane 
luzem przed nieruchomość w terminie ich odbioru. Segregacja odpadów przez mieszkańców 
odbywać się będzie u źródła. 
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania 
kolorystyczne worków/pojemników: 

1) papier i tektura, (w tym opakowania z papieru i z tektury), zbiera się  
w pojemnikach/workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier"; 

2) szkło (opakowania ze szkła, słoiki, butelki itp.), zbiera się w pojemnikach/workach 
koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło". Jeżeli odpady ze szkła zbiera się w 
podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w 
pojemnikach/workach koloru białego oznaczonych napisem "Szkło bezbarwne", a szkło 
kolorowe w pojemnikach/workach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło 
kolorowe"; 
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3) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się 
łącznie w pojemnikach/workach koloru żółtego oznaczonych napisem „ Metale i 
tworzywa sztuczne”;  

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera 
się w pojemnikach/workach koloru brązowego oznaczonych napisem "Bio”. 

5. Prowadzi się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sposób 
umożliwiający łatwy dostępu dla wszystkich mieszkańców gminy, który zapewni przyjmowanie 
poniżej wymienionych odpadów komunalnych: 

1) papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury;  
2) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;  
3) metale, w tym opakowania z metali;  
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;  
5) szkło i opakowania ze szkła;  
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;  
7) odpady niebezpieczne;  
8) przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycz-

nych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów lecz-
niczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  
w szczególności igły i strzykawki; 

9) zużyte baterie i akumulatory;  
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  
12) zużyte opony;   
13) odzież i tekstylia; 
14) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

6. Dopuszcza się umieszczanie metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych 
odpowiednio w pojemnikach/ workach przeznaczonych na gromadzenie tworzyw sztucznych. 
7. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy 
gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały, w workach 
foliowych przeznaczonych do tego celu lub pojemnikach. Zbieranie i gromadzenie na 
przydomowych kompostowniach odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów na terenie nieruchomości (usunięte chwasty, liście, skoszona 
trawa) spełnia wymóg selektywnego zbierania tych odpadów. 
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte kartridże i tonery, meble domowe  
i ogrodowe, armatura łazienkowa (brodziki, wanny, umywalki, pisuary, muszle, sedesy, kabiny), 
drzwi i okna oraz zużyte opony, stanowiące odpady komunalne, powstałe w gospodarstwie 
domowym, powinny być wystawiane przed teren nieruchomości, z której pochodzą,  
w terminach określonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  
w harmonogramie lub przekazane do PSZOKu. 
9. Odpady folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych mogą być 
dostarczone do PSZOKu.  
10. Informację o PSZOKu utworzonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
tj. : adres, dni i godziny otwarcia, wykaz przyjmowanych odpadów płatnych i niepłatnych oraz 
cennik, zostanie udostępniony mieszkańcom na stronie internetowej Urzędu Gminy w 
Biesiekierzu lub w sposób zwyczajowo przyjęty. 
11. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, 
gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do: 
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1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników oraz kontenerów 
do gromadzenia odpadów, 

2) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, 
3) selektywnego gromadzenia odpadów. 

§  4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń, z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz w pasie 
przyległym do nieruchomości, a także, dbania o zieleń znajdującą się na tym terenie. 
2. Mieszkańców zobowiązuje się do utrzymywania czystości i porządku w obrębie 
nieruchomości tak, aby jej stan nie stanowił utrudnień dla innych osób. 
§  5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na 
terenie własnej nieruchomości, pod warunkiem, że: 

1) nie zanieczyszcza się środowiska i odprowadza się powstające ścieki do kanalizacji 
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 

2) czynności te dokonywane są na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości 
oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji; 

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu. 
2. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, 
jeżeli jest ona prowadzona na posesji właściciela pojazdu i dla jego potrzeb. Naprawa pojazdów 
samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach 
do tego przeznaczonych; 

2) dokonywania drobnych napraw; 
3) przekazywania powstałych w ten sposób odpadów podmiotom uprawnionym do ich 

odbioru i zagospodarowania. 
 

Rozdział  3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

 
§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego: 

1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l; 
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; 
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l; 
4) pojemniki na odpady o pojemności 660 l; 
5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l; 
6) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3; 
7) pojemniki z tworzywa sztucznego lub worki z folii LDPE o pojemności od 60 do 120 l. 

oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu 
selektywnie zbieranego z przeznaczeniem na: 
a) papier i tekturę, 
b) tworzywa sztuczne, drobny metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
c) szkło, 
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d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 
2. Dopuszcza się zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w workach czarnych,  
w zabudowie jednorodzinnej w sytuacji, gdy ilość wytworzonych zmieszanych odpadów 
komunalnych przekracza pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów. 
3. Worki, kosze, pojemniki i kontenery na odpady, dostarczane przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne, powinny być oznakowane stosownie do rodzaju odpadów, 
które będą w nim gromadzone. 
§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  
w budynkach jednorodzinnych: 

1) do 3 osób - w rozmiarze 120 l; 
2) od 4 do 6 osób - pojemnik o łącznej pojemności 240 l; 
3) od 7 do 12 osób – w rozmiarze 2 x 240 l; 
4) od 13 do 15 osób – pojemniki o łącznej pojemności 660 l. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości nie zamieszkałych, na których prowadzona 
jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, w 
przeliczeniu na jedną osobę (wychowanka, pracownika), miejsce konsumpcyjne, powierzchnię 
lokalu lub miejsce noclegowe (łóżko):  

1) dla szkół, przedszkoli – 3 l. na 1 wychowanka i jednego pracownika; 
2) dla świetlic wiejskich -  1 pojemnik 120 l.; 
3) dla lokali handlowych - 50 l. na każde 10 m² powierzchni całkowitej, nie mniej niż  

1 pojemnik 120 l. na lokal; 
4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l. na jednego pracownika, jednak nie mniej 

niż 1 pojemnik 120 l. na lokal.; 
5) dla lokali gastronomicznych – 20 l. na 1 miejsce konsumpcyjne, dotyczy również miejsc 

w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 
6) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki – 20 l. na jedno łóżko; 
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych – 120 l. na każdych 10 pracowników;  
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej 1 pojemnik 120 l. . 

3. Dopuszcza się stosowanie pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, 
innych niż zostały określone w ust. 1, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej  
w tym ustępie. 
§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność 
pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów 
komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta: 

1) od 16 do 20 osób - w rozmiarze 1100 l; 
2) od 21 do 35 osób - w rozmiarze 2 x 1100 l; 
3) powyżej 35 osób - w rozmiarze 3 x 1100 l. 

2. Dopuszcza się stosowanie pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów 
komunalnych, innych niż zostały określone w ust. 1, przy zachowaniu minimalnej pojemności 
określonej w tym ustępie. 
§ 9. 1. Pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów należy umieszczać w sposób taki, aby 
nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz osób 
trzecich. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie 
sanitarnym. 
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2. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności 
poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym,  
w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy w porze letniej  
(1 dekada czerwca – 3 dekada sierpnia). 
3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 
publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników 
na odpady i ich opróżnianie, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników. 
 

Rozdział  4. 
Sposób organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych 
 
§ 10. 1. Mieszkańcom udostępnia się nieodpłatnie jednorazowo pakiet worków liczący 22 
worków: po 3 w kolorze niebieskim (na papier i tekturę) i zielonym (na szkło), po 8 w kolorze 
brązowym (na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) 
i 8 w kolorze żółtym (na metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe), oraz pojemnik na zmieszane odpady komunalne zgodnie z § 6 i § 7 dla 
każdej nieruchomości. 
2. Odbiór worków będzie odbywał się na zasadzie wymiany, tyle ile będzie wystawionych 
worków, „worek pusty za worek pełny” w ramach udostępnionego pakietu. 
3. W przypadku konieczności użycia większej niż otrzymana w pakiecie, ilość worków, 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest dokupić je na własny koszt w PSZOKu lub innym 
punkcie sprzedaży. Dokupienie worków nie powoduje zwiększenia pakietu. 
 

Rozdział  5. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych  
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości  
i porządku na terenie nieruchomości. 
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez 
ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. 
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów. Odpady powinny zostać wystawione 
przy granicy nieruchomości (boks na pojemniki z możliwością dostępu do 
pojemników/worków bez wkraczania na teren posesji) bądź bezpośrednio poza granicą 
nieruchomości w miejscu widocznym dla odbiorcy odpadów w sposób nie utrudniający 
korzystania z ruchu i nie powodujący zaśmiecania miejsc publicznych. 
4. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych odpadów komunalnych wynosi co 
najmniej raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i co najmniej raz na tydzień  
z zabudowy wielolokalowej. 
5. Ustala się częstotliwość zbiórki: 

1) zgromadzonego papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i odpadów 
wielomateriałowych raz na dwa tygodnie, 
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2) odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów dla 
zabudowy indywidualnej raz na dwa tygodnie, 

3) odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów dla 
zabudowy wielolokalowej raz na tydzień. 

6. Odpady wielkogabarytowe, w tym meble domowe i ogrodowe, armatura łazienkowa 
(brodziki, wanny, umywalki, pisuary, muszle, sedesy, kabiny), drzwi i okna, zużyte baterie  
i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz opony pochodzące wyłącznie od 
rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 tony (z wyjątkiem opon ciągnikowych i innych pochodzących z działalności gospodarczej 
i rolniczej) stanowiące odpady komunalne, będą odbierane raz na pół roku. 
§ 12. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym 
do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów 
komunalnych z terenu tej nieruchomości. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa w zd.1, 
udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Biesiekierz. 
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się 
urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości  
i porządku na terenie nieruchomości. 
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób 
zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. 
3. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy 
Biesiekierz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a w przypadku kontroli -  do okazania 
takiej umowy -  oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi. Wykaz przedsiębiorców, o których 
mowa w zd.1, udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Biesiekierz. 
4. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie Wójta Gminy Biesiekierz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych są 
przekazywane do stacji zlewnej. 
 

Rozdział  6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 
§ 14. Dopuszcza się prowadzenie, przez właścicieli na terenie nieruchomości, do której 
posiadają tytuł prawny, kompostowania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów. Działalność ta nie może stanowić uciążliwości dla sąsiedniej 
zabudowy. 
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do 
zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. 
2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu: 

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; 

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach 
domowych; 

3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 
obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych 
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odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 
4. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązany 
do przekazywania przyjętych od właścicieli nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, bezpośrednio do regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych. 
 
 

Rozdział  7. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku 

 
§ 16. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez 
dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym 
w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego. 
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych 
zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas, odory) dla osób znajdujących się  
w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach. 
3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 
4. Na terenach użytku publicznego, psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast 
psy należące do rasy uznawanej za agresywną mogą być wyprowadzane tylko na smyczy  
i w kagańcu przez osobę pełnoletnią. 
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach 
przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, 
skwerów, zieleńców, placów zabaw. 
Powyższe nie stanowi obowiązku dla osób niewidomych, korzystających z pomocy psów 
przewodników, osób niepełnosprawnych z uwagi na wadę wzroku lub narządu ruchu w stopniu 
znacznym, a także funkcjonariuszy korzystających z pracy psów służbowych w trakcie 
wykonywania zadań służbowych. 
6. Właściciel jest zobowiązany przekazać zwłoki zwierzęcia domowego podmiotowi 
prowadzącemu działalność związaną z utylizacją zwłok zwierząt. 
 

Rozdział  8. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej 
 
§ 17. 1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem: 

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  
o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.); 

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i innych zwierząt futerkowych, 
wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. 
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2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 
na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego. 
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości, w szczególności hałasu, odorów; 
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta 

gospodarskie; 
3) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach  

i innych miejscach publicznych. 
 

Rozdział  9. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 
§ 18.  1. Na terenie Gminy Biesiekierz obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których 
zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej: 

1) budynki wielolokalowe; 
2) lokale gastronomiczne; 
3) obiekty handlowe branży spożywczej; 
4) magazyny żywności i płodów rolnych; 
5) gospodarstwa rolne i hodowlane; 
6) zakłady przetwórstwa żywności; 
7) ośrodki zdrowia; 
8) ośrodki prowadzące usługi hotelarskie w tym agroturystyczne; 
9) placówki oświatowe; 
10) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; 
11) wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy 

wielolokalowej; 
12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania 

odpadów; 
13) parki. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić: 
1) co najmniej jeden raz w roku, w następujących terminach: od 15 marca do 15 kwietnia 

lub od 15 września do 15 października każdego roku; 
2) każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości  

w ilości i według instrukcji stosowania preparatu deratyzacyjnego. 
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