
          Załącznik Nr 1  
do umowy ( załącznika nr 5 do SIWZ ) 

Raport miesięczny 
ilości i rodzajów odebranych odpadów komunalnych 

z gminy Branice 
 
…………………………………..     ……………………………. 
            (nazwa i adres firmy wywozowej)       (miejscowość, data ) 

 

 

Rozliczenie za miesiąc ……………….. rok ………………… .  
 
Świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Branice oraz ich 
zagospodarowanie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  zgodnie z zapisami 
ustawy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), oraz zapisami: 
- obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, przyjętego 
Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego, 
- przepisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Branice przyjętego Uchwałą Rady Gminy Branice nr XIX/170/16 z dnia 20.06.2016 r. w 
sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Branice, zmienioną 
Uchwałą Rady Gminy Branice nr XXIII/228/16 z dnia 21 listopada 2016r. oraz Uchwałą 
Rady Gminy Branice nr XXXIX/406/18 z dnia 21.05.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice,  
- oraz Uchwałą Rady Gminy Branice nr XXXIX/408/18 z dnia 21.05.2018 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów   
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1 Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) 
2  Przez sposób zagospodarowania rozumie się procesy odzysku wymienione w załączniku nr 1 i procesu 
unieszkodliwiania  wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. w Dz. U. 
z 2017r. poz.21 ze zm.). 

 
……………………………………… 

/Podpis i pieczątka firmy wywozowej/  


