
Uchwała Nr V/21/07 
Rady Gminy Branice 
z dnia 20 lutego 2007 r. 

 
 

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Branice 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 4 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U.  
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./, w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw / Dz. U. z 2005 r. Nr 
175, poz. 1458 z późn. zm /, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego,  

 
Rada Gminy Branice  
uchwala co następuje : 

 
 

§ 1 
Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice  
o następującym brzmieniu : 
 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU NA 
TERENIE GMINY BRANICE  

 
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 

 
§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 
2008 z późn. zm.) 

2) nieruchomości – naleŜy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, 
część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak równieŜ budynki 
trwale z gruntem związane lub część takich budynków; 

3) umowach – naleŜy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 
1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości; 

4) górnych stawkach opłat – naleŜy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2. 
ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, 
podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

5) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) – naleŜy rozumieć przez 
to dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) i ogłoszony  
w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003; 
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6) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami ( dalej GPGO ) – naleŜy przez to 
rozumieć Gminny Plan Gospodarowania Odpadami wprowadzoną uchwałą Nr XLIII/220/05 
Rady Gminy Branice z dnia 13 grudnia 2005 r., 

7) odpadach wielkogabarytowych – naleŜy przez to rozumieć jeden ze strumieni 
odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, Ŝe jego składniki, 
ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

8) odpadach ulegających biodegradacji – naleŜy przez to rozumieć odpady kuchenne, 
odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, 
tekstylia, oraz część, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione  
w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

9) odpadach zielonych – naleŜy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających 
biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych; 

10) odpadach opakowaniowych – naleŜy przez to rozumieć opakowania z papieru  
i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze 
szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO 
pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

11) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących  
z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady 
komunalne; 

12) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych 
w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających 
się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, 
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, 
benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po 
aerozolach, zuŜyte opatrunki.  

13) podmiotach uprawnionych - naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące 
gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta 
waŜne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
b) opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części; 
14) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt 

gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i uŜytkowania; 
 

ROZDZIAŁ II Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości 

 
§ 3 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez: 

1) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy; 
2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych 

podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych; 
3) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości połoŜonych wzdłuŜ ulicy niezwłocznie po 

opadach błota, śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść , bram , 
itp. (przy czym naleŜy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), 
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oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód naleŜy złoŜyć na skraju 
chodnika, tak by mogły je sprzątnąć słuŜby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;  

4)  uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyŜej; 
5)  usuwanie sopli lodów i nawisów śniegu z  dachów i gzymsów budynków 

stanowiących części nieruchomości słuŜących do uŜytku publicznego; 
6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek 

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków; 
7) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa 

rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.  
o nawozach i nawoŜeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz. 991 z późn. zm.), czyli na podłoŜu 
utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody  
o pojemności umoŜliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres. 
 

§ 4 
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 
2) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 
3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 
4) wykorzystania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości 

ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów; 
5)  zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydroŜne) celem 

składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana 
jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). 
 
Rozdział III Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

 
§ 5 

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach 
dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie słuŜącej do uŜytku publicznego tylko pod 
warunkiem, Ŝe powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej 
lub gromadzone w sposób umoŜliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie 
mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach słuŜących do uŜytku publicznego tylko w miejscach do tego 
przygotowanych i specjalnie oznaczonych. 

 
§ 6 

Naprawy, drobne, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, Ŝarówek, uzupełnianie płynów, 
regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie 
nieruchomości są dozwolone tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie 
są one uciąŜliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób 
umoŜliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. 
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ROZDZIAŁ IV Rodzaje i minimalna pojemno ść urządzeń przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości 

oraz na drogach publicznych 
 

§ 7 
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości: 

1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 
przez wyposaŜenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności 
uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości,  

2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 
przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo 
przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróŜnianie było konieczne nie częściej niŜ 
raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej 
oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób 
zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;  

3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 
a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;  
b) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 120 l, 240 l, 2,5 m3, 5 m3; 
c) worki na odpady komunalne; 
d) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła i tworzyw 

sztucznych; 
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane; 

4) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić  
w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące 
normy:  

a) mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kubła odpady o masie około 171 kg  
i objętości około 1,14 m³, przy dwutygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje 
on 44 l pojemności kubła na odpady;  

b) jedno- i dwuosobowa rodzina mieszkająca na wsi zobowiązana jest wyposaŜyć 
nieruchomość w jeden kubeł o pojemności 60 l; 

c) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposaŜyć nieruchomości w kubły  
o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według norm 
zapisanych w punktach a i b; 

d) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować 
pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod 
uwagę normatywy zapisane w punktach a i b; 

e) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, 
zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność 
pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące 
normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru: 

- dla szkół wszelkiego typu - 3 l na kaŜdego ucznia i pracownika, 
- dla Ŝłobków i przedszkoli - 3 l na kaŜde dziecko i pracownika, 
- dla lokali handlowych - 50 l na kaŜde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal , 
- dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na kaŜdego zatrudnionego, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na kaŜdy punkt , 
- dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to 

takŜe miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 
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- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 
pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na 
kaŜdych 10 pracowników;  

- dla domów opieki, szpitali, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóŜko; 
- dla ogródków działkowych 20 l na kaŜdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 

marca do 31 października kaŜdego roku, i 5 litrów poza tym okresem; 
f) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz 

typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być uŜywane 
odpowiednio oznaczone worki; 

5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić w następujący 
sposób: 

a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji po zgłoszeniu podmiotowi 
uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, właściciel nieruchomości 
moŜe składać je w przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy właściciel 
nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, 
zobowiązany jest wyposaŜyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego 
celu, pojemnik, który opróŜniany będzie podmiot uprawniony w cyklu 
miesięcznym; 

b) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami  
i metalami oraz odpady niebezpieczne składane są do worków i przekazywane 
zgodnie z harmonogramem; 

c) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, 
naleŜy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na 
miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego 
odbierane są przez podmiot uprawniony raz w roku; 

d) odpady budowlane i zielone są składane do kontenera i odbierane na 
zgłoszenie. 

§ 8 
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych w miejscach i na drogach publicznych: 

1) prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach 
publicznych, przed sklepami co najmniej jeden pojemnik 60 l. na odpady; 

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo – usługowe, przystanki 
komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców uŜytkujących 
tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposaŜone w zamocowane na stałe kosze 
uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: 

- odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych  
i w parkach nie moŜe przekraczać 150 m; 

- na przystankach komunikacji kosze naleŜy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej 
nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

 
§ 9 

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia 
nieczystości płynnych: 

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych naleŜy 
uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi 
odpadami naleŜy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników 
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podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy 
takiej moŜliwości nie ma, naleŜy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, 
na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; 

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia 
przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umoŜliwiający dojazd do nich pojazdu 
asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróŜnienia; 

4) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu 
widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, 
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota; 

5) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady  
w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi 
w tej mierze moŜe wykonywać podmiot uprawniony; 

6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione 
w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do 
tego celu w zabudowie wielorodzinnej; 

7) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złoŜone w udostępnionych 
kontenerach, w miejscu umoŜliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu 
nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę 
w zabudowie wielorodzinnej. 

§ 10 
Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej 
eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 
bezodpływowych: 

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, 
gorącego popiołu, ŜuŜla, szlamów, substancji toksycznych, Ŝrących, wybuchowych, 
przeterminowanych leków, zuŜytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów  
i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej; 

2) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 
- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 
- lustra, 
- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami 

zawartości,  
- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), 
- szyby samochodowe; 

3) do worków na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:  
- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,  
- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach  

i lakierach,  
- opakowania po środkach chwasto i owadobójczych; 

4) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków  
z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe. 
 

ROZDZIAŁ V Cz ęstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych  
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku 

publicznego 
 

§ 11 
Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków określonych w § 2 podlega 
kontroli wykonywanej przez upowaŜnionych pracowników. 
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§ 12 
Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróŜniania zbiorników bezodpływowych: 

1) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych nieselekcjonowanych  
z terenu nieruchomości w cyklu dwutygodniowym; 

2) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych segregowanych, i tak :  
a) szkło i plastik w cyklu dwumięsięcznym; 
b) odpady niebezpieczne, w tym sprzęt elektryczny, w cyklu półrocznym; 
c) wielogabarytowe odpady raz w roku, w miesiącu kwietniu. 

3) dopuszcza się usuwanie odpadów komunalnych niesegregowanych w cyklu 
miesięcznym w następujących przypadkach : 

a) ogrzewania budynku gazem, olejem lub przy uŜyciu energii elektrycznej, 
b) dla jedno i dwuosobowej rodziny nie posiadającej centralnego ogrzewania. 

4) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych 
do uŜytku publicznego : 

a) raz na dwa tygodnie; 
b) niezaleŜnie od częstotliwości opróŜniania koszy ulicznych określonej wyŜej, 

zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy 
ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie; 
d)  właściciele nieruchomości wyposaŜonych w zbiorniki bezodpływowe są 

zobowiązani opróŜniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do 
ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, Ŝe 
pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróŜnianie ich nie częściej niŜ 
raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza 
budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie. 

 
§ 13 

Sposób pozbywania się odpadów i opróŜniania zbiorników bezodpływowych: 
1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli 

nieruchomości, zgodnie z Harmonogramem,  
2) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego; 
3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione na chodnik lub 

ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do 
tego celu w zabudowie wielorodzinnej;  

4) odpady budowlane i zielone muszą być złoŜone w kontenerach, w miejscu 
umoŜliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania 
z nieruchomości, lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej; 

5) opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się 
na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złoŜonego do podmiotu uprawnionego, 
z którym podpisał umowę; 

6) częstotliwość opróŜniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni 
przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; 

7)  do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji 
naleŜy uŜywać samochodów specjalistycznych, a do opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – samochodów asenizacyjnych;  

8) do odbierania odpadów budowlanych i zielonych moŜna uŜywać samochodów 
przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, 
aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu; 
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9) do odbierania odpadów opakowaniowych (łącznie) wraz z papierem, tekturą, 
tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych naleŜy uŜywać 
samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposaŜonych, tak aby ich transport 
nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu; 

10) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 
nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 
usunąć; 

11) podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz 
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagraŜały one bezpieczeństwu ruchu 
drogowego. 
 
ROZDZIAŁ VI Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów 
 

§ 14 
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania : 

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niŜ 75 % wagowo całkowitej masy odpadów 
ulegających biodegradacji, 

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niŜ 50 %, 
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niŜ 35 %, w stosunku do całkowitej ilości 

odpadów ulegających biodegradacji, wytworzonych w 1995 roku. 
 

ROZDZIAŁ VII  Wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami 
 

§ 15 
Zgodnie z zapisami KPGO, GPGO oraz treścią niniejszego Regulaminu podmioty 
uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów 
komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać recyklingowi następujące ilości 
odpadów  

a. kuchennych ulegających biodegradacji:  
• w 2007 – 4 kg, w 2008 – 7kg, w 2009 – 10 kg, w 2010 – 13 kg;  

b. opakowań z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami:  
• w roku 2007 – 36 kg;  

c. odpadów wielkogabarytowych: 
• w roku 2007 – 5 kg, w roku 2008 – 6 kg, w roku 2009 – 8 kg, w roku 

2010 – 10 kg, w roku 2011 – 11 kg, w roku 2012 – 12 kg, w roku 
2013 – 13 kg, w roku 2014 – 14 kg; 

d. odpadów budowlanych: 
• w roku 2007 – 14 kg, w roku 2008 – 20 kg, w roku 2009 – 26 kg,  

w roku 2010 – 32 kg, w roku 2011 – 39 kg, w roku 2012 – 46 kg,  
w roku 2013 – 54 kg, w roku 2014 – 62 kg; 

e. odpadów niebezpiecznych: 
• w roku 2007 – 0,8 kg, w roku 2008 – 1,3 kg, w roku 2009 -1,8 kg,  

w roku 2010 – 2,4 kg. 
 

§ 16 
Na terenie Gminy dopuszcza się : 

1) kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we 
własnym zakresie i na własne potrzeby, 
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2) spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami 
instalacjami do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów. 
 
ROZDZIAŁ VIII Obowi ązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu 
ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku  
 

§ 17 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa  
i środków ostroŜności, zapewniających ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla 
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego. 
 

§ 18 
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe naleŜy: 

1) w odniesieniu do psów:  
- wyposaŜenie psa w obroŜę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne -  

w kaganiec, 
- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną zagraŜającego 

otoczeniu - w nałoŜonym kagańcu, 
- systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.), 
która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyŜej trzech miesięcy  
i okazywanie na Ŝądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, 
straŜy miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym  szczepieniu, 

- uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za 
agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów 
uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 
- stały i skuteczny dozór, 
- niewprowadzanie zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej,  

z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, 
wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających 
z pomocy psów – przewodników, 

- niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, 
piaskownic dla dzieci, oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych 
uchwał rady gminy; 

- zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na 
terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych,  
w sytuacji, gdy właściciel ma moŜliwość sprawowania kontroli nad ich 
zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne; 

- zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie 
nieruchomości moŜe mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest 
ogrodzona w sposób uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez psa  
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze 
stosownym ostrzeŜeniem; 

- natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych 
przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do 
uŜytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 
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parkingach, terenach zielonych, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z psów przewodników, 

- niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe. 
3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla 

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy, 
4) postanowienia pkt 2 dotyczą takŜe zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych  

w charakterze zwierząt domowych. 
§ 19 

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała 
Rady Gminy Branice w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

 
ROZDZIAŁ IX Wymagania odno śnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na 

terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  
 

§ 20 
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego jako takie. 

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy takŜe zwartych terenów zajętych 
przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje uŜyteczności publicznej  
i ogrody działkowe. 

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymanie 
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami : 

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt 
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane / Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. /, 

b) wszelka uciąŜliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej 
skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest 
prowadzona. 

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto : 

a) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 
b) usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką w sposób 

przewidziany dla ścieków, 
c) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla 

zwierząt dwa razy na rok, wiosną i jesienią, 
d) pszczoły trzymać w ulach ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od 

granicy nieruchomości w taki sposób, aby latające pszczoły nie stanowiły 
uciąŜliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

 
ROZDZIAŁ X Obszary podlegające deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

 
§ 21 

1.  Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia we wszystkich nieruchomościach na 
terenie gminy Branice powszechnej i obowiązkowej akcji deratyzacyjnej w okresie wiosenno 
– letnim i jesienno zimowym kaŜdego roku ( w miesiącach maju i październiku ). 

2.  Właściciele mogą zlecić przeprowadzenie deratyzacji specjalistycznym jednostkom 
lub dokonać we własnym zakresie zakupu trutki. 
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ROZDZIAŁ XI Postanowienia końcowe 
 

§ 22 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

 
§ 23 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Branice Nr 
XXV/132/04 z dnia 7 września 2004 r.  

§ 24 
Uchwała w wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 


