
UCHWAŁA NR XII/105/2020 
RADY GMINY BRAŃSK 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579 oraz z 2020 r. poz. 150, 
284, 875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, 
Rada Gminy Brańsk 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 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2.  Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, będą odbierane odpady komunalne bez względu na ilość, z podziałem na następujące 
frakcje: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) popiół i żużel z palenisk domowych; 

5) bioodpady; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

7) zużyte opony; 

8) odpady zmieszane tj. powstałe po segregacji odpadów komunalnych. 

§ 3. 1.   Odbiór odpadów komunalnych, powinien być realizowany zgodnie z harmonogramem odbioru 
odpadów komunalnych, określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych.  

2. Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości: 

1) 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) odpady zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 1-4 - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

3) odpady, o których mowa w § 2 pkt 6 – 7 - przynajmniej raz na rok w formie akcyjnej. 

3. Odbiór odpadów nie może następować w niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

4. Harmonogram dostarczany będzie właścicielom nieruchomości dwa razy w roku oraz po każdej jego 
zmianie. 
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§ 4. 1.   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych obsługuje mieszkańców Gminy Brańsk 
w zakresie takich odpadów komunalnych jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady 
wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady 
tekstyliów i odzieży. 

2. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być 
posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone. 

§ 5.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 
niezwłocznie zgłaszać: 

1) ustnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Brańsk bezpośrednio do pracownika prowadzącego sprawy 
związane z gospodarką odpadami komunalnymi; 

2) telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy Brańsk pod nr 85/731 92 16; 

3) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk; 

4) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl . 

§ 6.  Traci moc uchwała nr XV/168/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie 
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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz.3107). 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk. 

§ 8.  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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