
UCHWAŁA NR IV/34/19
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Biesiekierz od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6, art. 3 ust. 2b i art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie,  uchwala się, co następuje : 

§ 1. Tworzy się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Biesiekierz 
zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa EKOSAN Sp. z o.o. w Chałupach 13 B, 76-024 Świeszyno . 

§ 2. Wprowadza się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, określający sposób 
świadczenia usług stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Biesiekierz, w zamian za uiszczoną opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są w każdej ilości: 

1) odpady komunalne zmieszane, 

2) odpady opakowaniowe ze szkła, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie  Gminy Biesiekierz, 

3) odpady papieru i tektury (w tym opakowania), zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz, 

4) odpady tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny określony 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biesiekierz, 

5) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  zużyte opony, 
zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Biesiekierz, 

6) odpady zielone - zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Biesiekierz. 

2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Biesiekierz, w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są, w ilości wskazującej na komunalne pochodzenie 
odpadów, odpady takie, jak: 

1) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, 

2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, 

3) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, 

4) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, 

5) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, 

6) baterie i akumulatory, 

7) zużyte kartridże i tonery, 

8) przeterminowane leki, 

9) opony, 

10) odpady wielkogabarytowe, 
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11) odpady zielone, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

-) w punkcie selektywnego zbioru odpadów komunalnych. 

3. Przeterminowane leki mieszkańcy Gminy Biesiekierz mogą nieodpłatnie przekazać do specjalnych 
pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Biesiekierz. 

4. Baterie i akumulatory przenośne mieszkańcy Gminy Biesiekierz mogą nieodpłatnie przekazać w Urzędzie 
Gminy w Biesiekierzu, szkołach, przedszkolach, w oznaczonych punktach handlowych do specjalnych 
pojemników. 

5. Odpady wymienione w § 3 ust. 2 pkt 9-12 przyjmowane będą w ilościach umożliwiających ich 
zgromadzenie w stosownych pojemnikach/kontenerach w punkcie selektywnego zbioru odpadów komunalnych. 

6. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedsiębiorca odbierający 
odpady wyposaża nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki (worki) służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymuje te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym.

§ 4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Biesiekierz 
nieposegregowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Biesiekierz, odbierane będą jako odpady komunalne zmieszane i po uzyskaniu takiej informacji od 
przedsiębiorcy odbierającego odpady, właściciele nieruchomości obciążeni będą wyższą opłatą za zbieranie 
i odbieranie odpadów niesegregowanych. 

§ 5. Komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości co najmniej 1 raz na 2 tygodnie. 

§ 6. Odpady opakowaniowe ze szkła odbierane są od właścicieli nieruchomości co najmniej 1 raz na 
2 tygodnie. 

§ 7. Odpady papieru i tektury (w tym opakowania) odbierane są od właścicieli nieruchomości co najmniej 1 raz 
na 2 tygodnie. 

§ 8. Odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych odbierane są od właścicieli 
nieruchomości co najmniej 1 raz na 2 tygodnie 

§ 9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są od właścicieli nieruchomości 4 razy w roku. 

§ 10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest od właścicieli nieruchomości Gminy 
Biesiekierz nieodpłatnie w Firmie ELEKTRORECYKLING Bartosz Głowacki w Koszalinie, ul. Przemysłowa 
11B. 

§ 11. 1. Odbiorowi podlegają odpady, które zostały wystawione w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej 
w miejscu służącym do zbierania odpadów, przed nieruchomością lub w miejscu wskazanym przez przedsiębiorcę. 

2.  Odpady wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 1 lub w miejscach, do których nie jest 
zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

§ 12. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w § 3 - 8, nie może następować w niedziele oraz w dni ustawowo 
wolne od pracy. 

2.  W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru 
odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym. 

3.  Odbieranie odpadów, o których mowa w § 3 - 8, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
przedsiębiorcę, z którym Gmina Biesiekierz zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz 
udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§ 13. Określa się, że właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych do Urzędu Gminy Biesiekierz niezwłocznie (w ciągu 72 godzin od 
dnia zaistnienia zdarzenia) w jednej z wymienionych form: osobiście, na piśmie, telefonicznie lub drogą 
elektroniczną. 
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§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXIII/171/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 3267). 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
w Biesiekierzu 

Anna Bejnarowicz
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Załącznik do Uchwały Nr IV/34/19  

Rady Gminy w Biesiekierzu 

z dnia 14 lutego 2019 r. 

 

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH prowadzony przez EKOSAN Sp. z o.o. w Chałupach 

 
I. Zasady ogólne  

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych zwanego w dalszej części Regulaminu PSZOK, zlokalizowanego         

w Chałupach 13 B.  

2. Prowadzącym PSZOK jest EKOSAN Sp. z o.o. w Chałupach.  

3. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku  w godz. od 9°° do 17°° oraz w soboty 

w godz. od 10°° do 13°° za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 

II. Ustalenia szczegółowe  

 

1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne, opakowaniowe i budowlane wytwarzane przez 

właścicieli-użytkowników nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Biesiekierz. 

2. Dostarczenie odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych           

w Gminie Biesiekierz wymaga złożenia pisemnego oświadczenia w ewidencji 

prowadzonej przez pracownika PSZOK - podania adresu nieruchomości, na której 

odpady zostały wytworzone, przedstawienia dokumentu tożsamości oraz złożenia 

podpisu.  

3. Dostarczenie odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości niezamieszkałych 

wymaga przedłożenia pracownikowi PSZOK dwóch egzemplarzy karty przekazania 

odpadów na aktualnie obowiązującym druku.  

4. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywny, 

umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich 

kategoriami wymienionymi w załącznikach do Regulaminu.  

5. Do PSZOK przyjmowane są:  

a) Nieodpłatnie odpady wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu przekazane 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie obsługiwanych gmin,  

b) Odpłatnie odpady wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu przekazane przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie obsługiwanych gmin.  

6. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK oraz ważone na 

legalizowanej wadze.  

7. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny        

z Regulaminem oraz nie wymienionych w Regulaminie.  
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8. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie                    

w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.  

9. Odpady zielone tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane są w stanie 

umożliwiającym ich dalsze transportowanie do PGK Sianów, tj. nie będące w stanie 

rozkładu, zgniłe czy sfermentowane.  

10. Odpady pozostałe, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

odpadów wielkogabarytowych, opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

należy dostarczać do PSZOK w opakowaniach zbiorczych np. workach foliowych.  

11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem. Sprzęt nie 

może być zdekompletowany.  

12. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do PSZOK 

muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.  

13. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, 

motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 

tony.  

14. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałem na 

kategorie wskazane w załączniku do Regulaminu.  

 

III. Przepisy porządkowe  

1.Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich 

kontenerach lub wyznaczonych miejscach pod nadzorem pracownika obsługującego PSZOK.  

2.Obsługa PSZOK może pomóc w rozładunku odpadów.  

3.Na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać jedynie pod opieką osoby 

pełnoletniej.  

4.Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:  

a) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie 

miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania 

się po terenie PSZOK,  

b) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie 

palenia papierosów.  

5.W jednym czasie na terenie PSZOK może przebywać jeden klient; pozostali klienci winni 

oczekiwać na przekazanie odpadów poza teren PSZOK.  

 

IV. Postanowienia końcowe  

 

1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać:  

a) U pracownika obsługi PSZOK  

b) Pod numerem telefonu 94 31 8 31 94  

2. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej 

www.ekosanodpady.pl  

3. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu i Cennika usług.  

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.04.2017 r. 
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