
UCHWAŁA NR XXXIX/406/18
RADY GMINY BRANICE

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Branice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 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 2017 r. Nr 1289 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Branice Nr XIX/170/16 
z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Branice:

1) Postanowienie §6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Gmina Branice zapewnia utrzymanie 
czystości i porządku na swoim terenie przez wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
w pojemniki i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 
z nieruchomości z uwzględnieniem zasad określonych w regulaminie. Pojemniki muszą być dostosowane do 
odbioru przez specjalistyczne samochody wykorzystywane do odbioru odpadów przez uprawnione podmioty.„;

2) Uchyla się postanowienie ust. 4 w §6;

3) §6 ust. 6 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: "pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2,5 
m³, 5 m³, 7 m³;";

4) §6 ust. 6 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: "pojemniki na popiół z palenisk o pojemności 120 l, 240 l, 
1100 l, 2,5 m³, 5 m³, 7 m³;";

5) §10 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: "ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych 
nieselekcjonowanych:

a) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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