
UWAGA MIESZKA ŃCY GMINY BRA ŃSK!!! 
 

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie gminy Brańsk zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych „u źródła” tj. 
w gospodarstwach domowych 

 
Zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańsk,przyjętego Uchwałą 

Nr XVI/176/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana sposobu segregacji odpadów komunalnych, 
które będą  zbierane z podziałem na odpady zmieszane (w pojemnikach) oraz segregowane (w workach), gdzie należy odrębnie 
odebrać frakcje tj.: 

- papier i tektura – worek niebieski, 
- szkło – worek zielony, 
- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – worek żółty, 
- odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone – worek brązowy, 
- popiół żużel z palenisk domowych – worek czarny.   
 

Obowiązujący sposób segregacji odpadów komunalnych 
 

Worek niebieski 
(papier i tektura) 

Worek zielony 
(szkło) 

Worek żółty 
(tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe 
oraz metalowe) 

Worek brązowy 
(odpady ulegające 

biodegradacji oraz odpady 
zielone) 

Odpady zmieszane 
(gromadzone w 
pojemnikach) 

Należy wrzucać czyste i suche:  
- gazety, książki, zeszyty, 
- prospekty, katalogi, 
- torebki papierowe, 
- pudełka kartonowe, 
-tekturę, 
- itp.  

Należy wrzucać: 
- butelki po napojach, 
- słoiki, 
- szklane znicze, 
- itp. 

Należy wrzucać: 
- butelki typu PET, 
- worki foliowe oraz 
reklamówki, 
- opakowania plastikowe po 
jogurtach, margarynie, 
- kartony po mleku i sokach, 
- folie po produktach 
spożywczych, 
- naczynia i sztućce plastikowe, 
- puszki po napojach i 
konserwach, 
- kapsle, zakrętki od słoików, 
- itp.  

Należy wyrzucać: 
- skoszoną trawę, 
- liście, 
- kwiaty, 
- itp. 

Należy wyrzucać wszystko 
to nie podlega segregacji. 

Nie należy wrzucać: 
- opakowań z zawartością np. z 
żywnością, 
- papieru zatłuszczonego i 
brudnego np. po maśle, 
katalogów i ulotek foliowanych 
lub lakierowanych, 
- kalki, 
- itp. 
 

Nie należy wyrzucać: 
- luster, 
- szkła zbrojonego, 
- porcelany, 
- szkła żaroodpornego, 
- żarówek i świetlówek, 
- itp.  
Nie należy tłuc wyrzucanego 
szkła! 
 

Nie należy wyrzucać: 
- opakowań po olejach i 
smarach, 
- styropianu oraz tworzyw 
piankowych, 
- sprzętu RTV i AGD, 
- zużytych baterii i 
akumulatorów, 
- itp. 

Nie należy wyrzucać: 
- resztek jedzenia, 
- oleju jadalnego, 
- leków, 
- popiołu, 
- ziemi i kamieni, 
- itp. 

 

Odpowiednia ilość pojemników i worków do każdej zamieszkałej nieruchomościbędzie dostarczana przez firmę wywożącą odpady. 
 

Zmiana sposobu segregacji związana jest z obowiązkiem ograniczenia masy odpadów zmieszanych trafiających na 
składowiska, dlatego ważna jest prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w gospodarstwach domowych. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów składowania odpadów zmieszanych na składowisku oraz nie 
osiągnięcia poziomów recyklingu wskazanych w RozporządzeniuMinistra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania 
poziomu ograniczania masy tych odpadówDz.U.z 2012 poz. 676, na Gminę Brańsk zostanie nałożona kara finansowa. 

Jednocześnie informujemy, że od nowego roku z obszaru administrowanego przez gminę Brańsk z nieruchomości 
zamieszkałych, odpady komunalne będzie odbierać Przedsiębiorstwo Komunalno – Usługowe, ul Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, 
ponieważ z pośród czterech firm biorących udział w przetargu zaoferowała najniższą cenę za usługę.   

Mieszkańcy gminy Brańsk mogą takżezebrane odpady komunalne, które np. nie mieszczą się w workach czy pojemnikach 
(np.: meble, sprzęt AGD i RTV, opony, itp.) w ramach pobieranej opłaty dostarczyć doPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, prowadzonego przez firmę IWO Janusz Adamczuk zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 42 w Brańsku. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegnie zmianie (7 zł za miesiąc dla każdej osoby w 
stosunku do pierwszych czterech osób, 6 zł za miesiąc w stosunku do piątej i szóstej osoby zamieszkującej nieruchomość, 5 zł za 
miesiąc w stosunku do siódmej i kolejnych osób zamieszkujących nieruchomość). Terminy płatności także pozostają bez zmian (za 
I kwartał do 15 marca, za II kwartał do 15 maja, za III kwartał do 15 września i za IV kwartał do 15 listopada). Wpłaty można 
dokonać u inkasenta, w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu.  

Jednocześnie przypominamy, że deklarację należy złożyć w każdym momencie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na 
wysokość zadeklarowanej opłaty, czyli np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania czy oddanie do użytku 
nowo wybudowanego domu. Przy czym należy pamiętać, iż na złożenie nowej deklaracji zmieniającej podatnik ma 14 dni. 
 


