
UCHWAŁA NR XII/104/2020 
RADY GMINY BRAŃSK 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańsk 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r. poz. 2010 i 1579; z 2020r. poz. 150 i 284), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, Rada Gminy Brańsk uchwala, 
co następuje: 

§ 1.  Uchwala  się  Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Brańsk,  stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci  moc  uchwała  nr  XV/167/16  Rady  Gminy  Brańsk  z  dnia  19 lipca 2016  r. w  sprawie 
uchwalenia  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Brańsk  (Dz.  Urz.  Woj.  
Podl. z 2016 r. poz. 3106). 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk. 

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Grażyna Płonowska 
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Załącznik do uchwały Nr XII/104/2020 

Rady Gminy Brańsk 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BRAŃSK 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańsk określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego, co najmniej: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do 
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 
igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

3) 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 z 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. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  czystości  i  porządku  na  terenie  nieruchomości 
poprzez: 
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1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, obejmujące 
następujące frakcje odpadów: 

1) papieru; 

2) szkła; 

3) metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 

4) bioodpadów; 

5) odpadów niebezpiecznych, 

6) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

7) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

8) zużytych baterii i akumulatorów; 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

10) mebli i innych odpadów wielogabarytowych; 

11) zużytych opon; 

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

13) odzieży i tekstyli; 

14) popiołu i żużlu z palenisk domowych. 

2. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez 
właściwe przepisy. 

3. Odpady niebezpieczne muszą być zbierane do pojemników w oryginalnych opakowaniach 
transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem. 

4. Odpady ulegające biodegradacji mogą być poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem do 
własnego wykorzystania kompostu. Właściciele  nieruchomości,  którzy  kompostują  odpady biodegradowalne 
w przydomowych kompostownikach  muszą  zapewnić  prawidłowy  proces  kompostowania  odpadów  
w warunkach  tlenowych i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

§ 3. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, mogą być gromadzone w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.  

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych po za myjniami może odbywać się tylko  w  miejscach  
wyposażonych  w  trwałą,  utwardzoną i  szczelną  nawierzchnię  uniemożliwiającą przedostanie  się  wody  
poużytkowej  do  gruntu, przy użyciu środków ulegających biodegradacji.  

2. Naprawa pojazdów samochodowych i innych pojazdów mechanicznych poza warsztatami 
samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, gdy: 

1) dotyczy drobnych napraw; 

2) nie zanieczyszczenia środowiska; 

3) nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3. 
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1.  Określa się pojemniki przewidziane do gromadzenia odpadów komunalnych: 

Id: EA9B2AC7-3C08-4809-B589-70C941789469. Podpisany Strona 2



1) pojemniki na odpady o pojemności: 0,12 m3, 0,24 m3, 1,10 m3, 

2) pojemniki KP-7 o pojemności 7 m3, 

3) kosze uliczne. 

2. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych 
workach o pojemności  60 l – 120 l w następujących kolorach: 

1) niebieskich – z przeznaczeniem na papier; 

2) żółtych – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

3) zielonych – z przeznaczeniem na szkło; 

4) brązowych – z przeznaczeniem na bioodpady; 

5) szarych – z przeznaczeniem na popiół. 

3. Worki na odpady zebrane selektywnie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj 
gromadzonych odpadów. 

4. Przedsiębiorca  w okresie  realizacji  umowy na odbiór odpadów,  zobowiązany  jest  na  własny  koszt  
dostarczyć  do  każdej nieruchomości zamieszkałej odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne 
zmieszane oraz worków na każdą frakcję odpadów selektywnie zbieranych. 

5. Dopuszcza się zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w szczelnych workach koloru czarnego 
w sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ich ilości. 

§ 6. 1.  W  celu  wyposażenia  nieruchomości  w  niezbędną  ilość  pojemników i worków przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych,  określa  się  ich minimalną  ilość i wielkość: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby: 

᠆  jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 na odpady komunalne zmieszane,  

᠆ jeden worek foliowy na każdą frakcję selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa 
w § 5 ust. 2; 

b) nieruchomość zamieszkała przez 5 osób i więcej: 

᠆ dwa  pojemniki  o  pojemności  0,12  m3 (lub   jeden   pojemnik   0,24   m3)   na   odpady   komunalne 
zmieszane, 

᠆ dwa  worki  foliowe  na każdą frakcję selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa 
w § 5 ust. 2. 

2. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 
mieszkańców  i  częstotliwości  wywozu,  biorąc  pod  uwagę  zasadę,  że  na  każde  cztery  osoby  powinien 
przypadać jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 i jeden worek na każdą selektywnie zebraną frakcję odpadów 
komunalnych. 

3. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli – 0,003 m3 na każdego ucznia i pracownika; 

2) dla  lokali  gastronomicznych - 0,02  m3 na  jedno  miejsce  konsumpcyjne,  dotyczy  to  także  miejsc 
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

3) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych i handlowych w odniesieniu do pomieszczeń 
biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 0,12 m3 na każdych 10 pracowników; 

4) dla domów opieki i pensjonatów, itp. – 0,02 m3 na jedno łóżko; 

5) w przypadku lokali handlowych  i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady komunalne. 

4. Minimalną wielkość i ilość pojemników do ustawienia na terenie nieruchomości wymienionych 
w § 6 ust. 3 ustala właściciel nieruchomości. 
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Rozdział 4. 
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 7. 1.  Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione na terenie nieruchomości, 
w miejscu widocznym, na  wyrównanej,  w  miarę  potrzeb utwardzonej  powierzchni,  zabezpieczonej  przed 
zbieraniem się na niej wody i błota, łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady bez 
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości.  

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, 
dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. Usługi w tej mierze może wykonywać 
odpłatnie przedsiębiorca. 

3. Odpady  budowlane i rozbiórkowe można gromadzić w zamówionym pojemniku i indywidualnie na 
koszt właściciela nieruchomości, zlecić transport podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usługi, jako 
usługę komercyjną lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

§ 8. 1.  Nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej muszą być wyposażone w szczelne 
zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

2. Wielkość zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo 
przebywających na terenie nieruchomości. Podobnie  przepustowość  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  
musi  zostać  dostosowana do ilości mieszkańców, w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego 
oczyszczania ścieków. 

3. Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków powinny być zlokalizowane  w sposób 
umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1.  Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi: 

1) papier – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

2) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

3) metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz na 
miesiąc; 

4) popiół oraz żużel z palenisk domowych - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

5) odpady zmieszane (odpady powstałe po segregacji odpadów komunalnych)  i bioodpady: 

a) zabudowa jednorodzinna – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 
natomiast w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

b) zabudowa wielorodzinna - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, 
natomiast w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych takich jak: zużyty  sprzęt  elektryczny  i elektroniczny,  zużyte  
baterie i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielogabarytowe odbywać się będzie w systemie 
akcyjnym, przynajmniej raz na rok zgodnie z podanym harmonogramem, po ustalonym  odpowiednio 
wcześniej  terminie. 

3. Właściciele nieruchomości, w miarę zapotrzebowania lub w okresie zwiększonego wytwarzania frakcji 
odpadów selektywnie zebranych, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą samodzielnie je dostarczać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pod warunkiem, że odpady są zebrane w sposób selektywny. 

4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 
nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc. 

5. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych powinna gwarantować utrzymanie właściwego stanu 
sanitarno – higienicznego i estetykę nieruchomości. 
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6. Odpady komunalne należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub  ulicę  
przed  wejściem  na  teren  nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów 
przedsiębiorcy w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub odpadów problemowych za zgodą 
jej właściciela. 

7. W przypadku utrudnionego dojazdu (m.in. warunki atmosferyczne oraz stan drogi dojazdowej do 
nieruchomości stanowiącej własność właściciela nieruchomości), gdy nieruchomości nie są położone 
bezpośrednio przy drodze publicznej na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek podstawienia w dniu 
odbioru odpadów do miejsca, z którego mogłyby zostać odebrane przez specjalistyczny pojazd. 

8. Zabrania się wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia 
tzw. dzikich wysypisk). 

§ 10. 1.  Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna 
uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu. 

2. Zabrania się wprowadzania nieczystości ciekłych do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią, do 
urządzeń służących odprowadzaniu wód deszczowych, opadowych i roztopowych do istniejących rowów 
melioracyjnych i odwadniających, rzek oraz zbiorników wodnych. 

3. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych 
wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do 
podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 
osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 11. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości 
wywarzanych odpadów oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, 
aby ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości 
kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

§ 12. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przez podmiot inny niż Gmina akcji informacyjnej 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

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 

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności,  zapewniających  ochronę  przed  zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed 
zanieczyszczeniem  terenów  przeznaczonych  do  użytku  publicznego,  ponoszą  też  pełną odpowiedzialność 
za zachowanie tych zwierząt. 

§ 14. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Brańsk na utrzymywanie psa rasy uznawanej 
za agresywną, zgodnie z treścią  rozporządzenia  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia  
28 kwietnia  2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, 
poz. 687), 

᠆ wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku psów agresywnych w kaganiec, 

᠆ na terenach przeznaczonych do użytku publicznego prowadzenie psa na uwięzi, a w przypadku psów 
agresywnych również w kagańcu; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

᠆ stały i skuteczny dozór, 

᠆ zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego 
przeznaczonych  i specjalnie  oznakowanych  w sytuacji,  gdy  właściciel  ma  możliwość  sprawowania 
kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów agresywnych. 
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§ 15. Właściciele zwierząt oraz osoby utrzymujące zwierzęta nie powinny w szczególności pozostawiać 
zwierzęcia  bez  dozoru,  jeśli  zwierzę  nie  jest  właściwie  uwiązane  albo  miejsce  gdzie  przebywa, nie  jest 
właściwie ogrodzone. 

Rozdział 8. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 16. Do obowiązków właścicieli nieruchomości utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach 
wyłączonych  z produkcji rolniczej należą: 

1) zabezpieczenie pomieszczenia przeznaczonego do chowu zwierząt gospodarskich w należytym stanie 
sanitarno–technicznym; 

2) zabezpieczenie nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt gospodarskich; 

3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców 
nieruchomości sąsiednich; 

4) natychmiastowe usuwanie odchodów zwierzęcych, ściółki, karmy z terenów użyteczności publicznej; 

5) niedopuszczanie do zanieczyszczenia terenu nieruchomości. 

Rozdział 9. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 17. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub 
składowania produktów rolno-spożywczych; 

2) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt; 

3) zabudowane obiektami użyteczności publicznej. 

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 powinna być przeprowadza dwa razy 
w roku kalendarzowym: 

1) w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca; 

2) w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października; 

3) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.
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