
Gospodarka odpadami 

 

 

Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Brańsk uruchomiony został nowy system gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację                             

i funkcjonowanie nowego systemu jest gmina Brańsk. Gmina w zamian za uiszczaną przez 

mieszkańców stawkę opłaty gospodaruje odpadami komunalnymi. Wywiązując się z 

ustawowego obowiązku Gmina Brańsk zorganizowała przetarg na odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie gm. Brańsk. Przetarg wygrała firma CZYŚCIOCH Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 

Białystok.   

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

 
 Złożenie do Urzędu Gminy Brańsk  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

terminie do 14 dni od dnia powstania obowiązku jej złożenia lub zaistnienia zmiany danych dotyczących wysokości 

opłaty. Wzór deklaracji do wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej Gminy Brańsk: www.bransk.pl zakładka 

Gospodarka odpadami » Dokumenty do pobrania oraz w Urzędzie Gminy Brańsk ul. Rynek 8, pokój nr.6. 

 Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać zgodnie ze złożoną deklaracją,  raz na kwartał 

w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Opłatę należy uiszczać na rachunek 

bankowy Gminy Brańsk: 81 8063 0001 0010 0100  0101 0001  bądź gotówką w kasie Urzędu Gminy 

Brańsk lub u inkasenta (sołtysa). Jako tytuł wpłaty należy podawać: odpady, rata za które wnoszona jest opłata 

np. „I, II, III, IV" oraz rok, nazwa miejscowości i nr posesji z której są odbierane odpady. 

 Zbieranie odpadów i pozbywanie się z nieruchomości w sposób określony w „Regulaminie utrzymania czystości                       

i porządku na terenie Gminy Brańsk". 

 Utrzymywanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. 

 

Sposób gromadzenia i częstotliwość odbioru odpadów: 

 Odpady segregowane suche tj. (tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, 

makulatura, tekstylia, szkło białe i kolorowe),   - częstotliwość odbioru przez firmę 1 raz  w miesiącu z pojemników 

o pojemności 120 l 

 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (mokre) tj. resztki żywności, mokre chusteczki, fusy kawy i 

herbaty, zużyte ręczniki papierowe itp. -  częstotliwość odbioru przez firmę 1 raz  w miesiącu z pojemników o 

pojemności 120 l. 

 Odpady zielone -   częstotliwość odbioru przez firmę 6 razy w roku (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik) 

 Popiół, żużel z pieców lub piasek z zamiatania -  należy wykorzystywać do własnych celów lub gromadzić w czarnym 

worku bądź specjalnym metalowym pojemniku. Częstotliwość odbioru przez firmę co najmniej 1 raz w miesiącu w 

sezonie grzewczym (od 15 września do 15 maja). Maksymalnie na jedną nieruchomość 2 worki w miesiącu w 

sezonie grzewczym oraz 1 worek poza sezonem grzewczym (w całym okresie letnim). 

 Odpady wielkogabarytowe takie jak np. meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV - częstotliwość 

odbioru przez firmę raz w roku. W ustalonym terminie przez firmę i zatwierdzonym przez Gminę Brańsk, tego typu 

odpady należy wystawić przed swoją nieruchomość. 

 Odpady budowlane, po remontach sprzętu rolniczego, zużyte oleje maszynowe i inne niekomunalne powstające w  

wyniku działalności rolniczej lub innej nie związanej z zamieszkiwaniem będą odbierane na zasadach 

indywidualnych umów pomiędzy właścicielem i  firmą. 

 Pojemniki i ewentualnie worki do gromadzenia odpadów dostarcza firma, która odbiera odpady. 

 W nadzwyczajnych sytuacjach pogodowych właściciel nieruchomości w porozumieniu z firma odbierającą odpady 

komunalne zobowiązany jest przenieść swoje odpady komunalne do głównych dróg publicznych. 

 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                

w terminie wymaganym lub zawarcia w deklaracji nieprawdziwych danych, opłata w maksymalnej 

wysokości (tj. tak jak za odbiór odpadów niesegregowanych) zostanie naliczona decyzją. 

W przypadku nieuiszczania opłat w wymaganych terminach będą one egzekwowane w trybie 

administracyjnym tak jak należności podatkowe. 
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Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub zamieszkałych o charakterze mieszanym tj. takich na 

których prowadzona jest np. działalność gospodarcza mają obowiązek wyposażyć nieruchomość                      

w odpowiednią ilość pojemników i gromadzić w nich odpad w sposób zgodny z „Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańsk". Odbiór odpadów z tych nieruchomości 

odbywać się będzie na podstawie umów zawartych pomiędzy właścicielem i firmą odbierającą odpady. 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od Mieszkańców Gminy Brańsk zwany 
PSZOK: 

 

Usługę PSZOK w imieniu Gminy Brańsk prowadzi firma IWO Janusz Adamczuk, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 42, 17-

120 Brańsk. Omawiany punkt znajduje się na terenie m. Brańsk przy ul. Bielskiej 47. PSZOK czynny jest przez cały rok, z 

wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00, 

w soboty od 7.00 do 14.00. Do PSZOK przyjmowane są dostarczone przez mieszkańców indywidualnie i na własny koszt 

selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brańsk. Z usług  PSZOK 

bezpłatnie korzystają mieszkańcy Gminy Brańsk, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Brańsk deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ilość i rodzaj dostarczonych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, iż pochodzą 

one z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności oraz nie mogą pochodzić z nieruchomości niezamieszkałych 

w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z 2013 r., poz. 1399 z 

późn.zm) . Odbieranie odpadów w PSZOK odbywa się w ramach poniesionej przez właściciela nieruchomości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie wskazane poniżej odpady komunalne oraz 

inne tzw. odpady problemowe z gospodarstw domowych, zebrane wyłącznie w sposób selektywny takie jak: 

 

a) papier, 

b) metal, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) przeterminowane leki, 

g) chemikalia, 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

l) zużyte opony, 

m) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, 

n) szyby i lustra z wyjątkiem szyb samochodowych. 

 

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

a) zmieszane odpady komunalne, 

b) odpady zawierające azbest, 

c) części samochodowych (tj. szyby samochodowe, zderzaki, reflektory), 

d) opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych, 

e) wszelkie odpady w ilościach masowych wskazujące na to iż pochodzą z działalności gospodarczej, 

f) popiół, 

g) odpady zielone, 

inne, wskazujące na to, że nie pochodzą z gospodarstw domowych. 

 

W związku, że mieszkańcy gminy Brańsk mają stworzone wszelkie możliwości w ramach ponoszonych 

opłat zbywania się odpadów stałych (śmieci) informuję, że w razie stwierdzenia nielegalnych zrzutów 

odpadów przy drogach, lasach itp. będą kierowane wnioski do Sądu. 

 



 

 

Obowiązujące opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uiszczanych przez 
właścicieli zamieszkałych nieruchomości 

Zgodnie z Uchwałą NR V/34/15 Rady Gminy Brańsk z dn. 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz poniższej stawki: 

 zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości: 

a) 7,00 zł za miesiąc od każdej osoby w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkałych nieruchomość, 

b) 6,00 zł za miesiąc  w stosunku do piątej i szóstej osób zamieszkującej  nieruchomość, 

c) 5,00 zł za miesiąc  w stosunku do siódmej i kolejnej osoby zamieszkujących  nieruchomość, 

 jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. 

 

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Brańsk funkcjonuje w oparciu o następujące podstawy prawne, dostępne na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Brańsk:www.bransk.pl zakładka Gospodarka odpadami oraz do wglądu w Urzędzie Gminy 

Brańsk: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. u. z 2013 r.  poz. 1399 z 

późn. zm) 

2. Uchwała NR XV/125/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości                i porządku na terenie gminy Brańsk. 

3. Uchwała NR XVII/150/13 Rady Gminy Brańsk zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości                       

i porządku na terenie Gminy Brańsk. 

4. Uchwała NR XXII/205/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

5. Uchwała NR XXII/207/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Uchwała NR XVI/135/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określania wzoru deklaracji o 

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Uchwała NR XXII/206/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Uchwała NR XVI/136/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2012 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. 

9.  Uchwała NR XVIII/164/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze 

inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, oraz określania wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

10. Uchwała NR IV/23/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

11. Uchwała NR IV/24/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych. 
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