
Projekt Uchwała Nr …………….
Rady Gminy Branice

z dnia ...……….. 2020r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ oraz art.  4 ust.  1 i 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Z 2019 poz. 2010 z późn.
zm./, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Branice
uchwala co następuje :

§ 1

Ustala  się  Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Branice stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Branice Nr XIX/170/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwa-
lenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice, zmieniona Uchwałą
Rady Gminy Branice Nr XXIII/228/16 z dnia 21 listopada 2016 r i Uchwałą Rady Gminy Branice
Nr XXXIX/406/18 z dnia 21 maja 2018 r.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
Bogusława Dyląg



Załącznik 
do uchwały nr …

Rady Gminy Branice
z dnia …………. 2020r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
BRANICE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn, zm.);
2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);
3) nieruchomości – należy rozumieć to pojęcie zgodnie z treścią art. 46 Kodeksu cywilnego;
4) właścicielu nieruchomości – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;
5)  odpadach komunalnych  wielkogabarytowych  –  należy przez  to  rozumieć  jeden ze  strumieni
odpadów komunalnych, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary
i  masę,  nie  mogą  być  umieszczone  w  typowych  pojemnikach  przeznaczonych  do  zbierania
odpadów  komunalnych;  do  odpadów  wielkogabarytowych  nie  zalicza  się  wszelkiego  rodzaju
odpadów z budów i remontów;
6) odpadach komunalnych – należy rozumieć to pojęcie zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o
odpadach;
7) odpadach ulegających biodegradacji – należy rozumieć to pojęcie zgodnie z treścią art. 3 ust. 1
pkt 10 ustawy o odpadach;
8) odpadach zielonych – należy rozumieć to pojęcie zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o
odpadach;
9) odpadach opakowaniowych – należy rozumieć to pojęcie zgodnie z treścią art. 8 pkt 8) ustawy z
dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2020
poz. 1114);
10) odpadach budowlano – remontowych – rozumie się przez to odpady pochodzące z remontów i
innych robót budowlanych;
11) odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć to pojęcie zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy o
odpadach w odniesieniu do frakcji składającej się na odpady komunalne, a w szczególności: 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, zużyte opatrunki pochodzące z gospodarstw domowych;
12)  nieczystościach ciekłych  -  należy rozumieć to  pojęcie  zgodnie z  treścią  art.  2  ust.  1  pkt  1
ustawy;
13) zbiornikach bezodpływowych – należy rozumieć to pojęcie zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5
ustawy;
14) zbieraniu odpadów – należy rozumieć to pojęcie zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 34 ustawy o
odpadach;
15)  zwierzętach domowych – należy rozumieć to pojęcie zgodnie z treścią art. 4 pkt 17 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638);
16) zwierzętach gospodarskich – należy rozumieć to pojęcie zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2132);
17)  podmiocie odbierającym odpady  – należy rozumieć przez to zakład lub przedsiębiorstwo w



rozumieniu  odpowiednich  przepisów,  posiadające  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
18)  jednostce wywozowej  - należy rozumieć przez to zakład lub przedsiębiorstwo w rozumieniu
odpowiednich  przepisów  posiadające  wydane  przez  Wójta  Gminy  Branice  zezwolenie  na
prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu
nieczystości ciekłych;
19)  nieruchomości  niezamieszkałej  –  należy  przez  to  rozumieć  nieruchomość,  na  której  nie
zamieszkują mieszkańcy,  dotyczy to w szczególności  obiektów publicznych:  szkół,  przedszkoli,
urzędów, a także obiektów produkcji, usług i handlu: biur, sklepów, warsztatów.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§  2.1.  Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  czystości  porządku  na  terenie
nieruchomości poprzez:
1)  gromadzenie  nieczystości  ciekłych  w  zbiornikach  bezodpływowych,  oddzielne  gromadzenie
ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
2) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do posesji celem odebrania odpadów;
3)  prowadzenie  selektywnego  zbierania  odpadów  w  podziale,  na  co  najmniej  na  następujące
frakcje: odpady niesegregowane (zmieszane), popioły z palenisk, leków i chemikaliów, zużytych
baterii  i  akumulatorów, sprzętu elektrycznego i  elektronicznego,  odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych, papieru i tektury, szkła,
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, odpadów ulegających biodegradacji i
przekazywania odpadów podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych;
4) umieszczanie w odrębnym worku lub/i pojemniku odpadów nadających się do odzysku;
5)  poddawanie  procesowi  kompostowania  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  z
przeznaczeniem do własnego wykorzystania, a w przypadku braku takiej możliwości gromadzenie
odpadów biodegradowalnych  w pojemniku  lub/i  worku przeznaczonych  do  składowania  takich
odpadów oraz oddawanie ich podmiotowi odbierającemu odpady;
6)  dokonywanie  wymiany  piasku  w  piaskownicach  służących  użyteczności  publicznej  przed
każdym sezonie letnim;
7)  uprzątanie  przez  właścicieli  nieruchomości  położonych  wzdłuż  chodników  i/lub  ulicy
niezwłocznie po opadach błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń takich jak chwasty, śmieci,
piasek z powierzchni/części nieruchomości służących do użytku publicznego w tym z podwórzy,
przejść, bram (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów)
oraz  posypanie  chodnika,  w  przypadku  nieuprzątnięcia  lodu,  piaskiem  lub  innym  stosownym
środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości; uprzątnięcie błota, śniegu, lodu polega na usuwaniu
ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zabranie;
inne zanieczyszczenia właściciel nieruchomości usuwa we własnym zakresie i na własny koszt;
8) usuwanie sopli lodów i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków stanowiących części
nieruchomości służących do użytku publicznego;
9) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i  resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków oraz oddawanie ich
podmiotowi odbierającemu odpady;
10) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w
miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
(Dz. U. z 2020 r., poz. 796 z późn. zm.);
11)  samodzielne  przekazywanie  odpadów  niebezpiecznych  do  wyznaczonych  punktów  lub  do
mobilnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
12)  samodzielne  przekazywanie  odpadów  nadających  się  do  odzysku  do  punktu
mobilnego/stacjonarnego selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Wszystkie przekazywane odpady opakowaniowe powinny być oczyszczone z resztek żywności i



innych nieczystości.

§ 3. 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) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych (zmieszanych), z wyjątkiem
odpadów segregowanych przyjmowanych w punkcie selektywnego zbierania;
6) wrzucania nagromadzonych odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych do koszy ulicznych.

Rozdział 3
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami

§ 4.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach
dozwolonych, a więc:
1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające
ścieki  odprowadzane są do  kanalizacji  sanitarnej  lub  gromadzone w sposób umożliwiający 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;
2)  na  terenach służących do użytku publicznego tylko  w miejscach do tego przygotowanych i
specjalnie oznaczonych.

§ 5.  Naprawy, drobne, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, 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 uciążliwe dla
sąsiednich  nieruchomości,  a  powstające  odpady  są  gromadzone  w  sposób  umożliwiający  ich
usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 4
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§  6.1.  Gmina  Branice  zapewnia  utrzymanie  czystości  i  porządku  na  swoim  terenie  przez
wyposażenie  nieruchomości  zamieszkałych  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.  Jeżeli  w  trakcie  użytkowania  pojemnika  dojdzie  do  jego  uszkodzenia  z  winy  właściciela
nieruchomości,  wówczas  jest  on  zobowiązany  do  pokrycia  kosztów  naprawy  lub  wymiany
pojemnika.
3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez  utrzymywanie  pojemników  służących  do  zbierania  odpadów  w  odpowiednim  stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
4. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów
komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.
5.  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 opróżnianie było konieczne nie częściej niż 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.
6. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2,5 m3, 5 m3, 7 m3 ; 
3) pojemniki na popiół z palenisk o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2,5 m3, 5 m3, 7 m3 ; 
4) worki foliowe w kolorze czarnym na zmieszane odpady komunalne;
5) worki foliowe przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, papieru, tektury i
opakowań wielomateriałowych, metali, odpadów zielonych i biodegradowalnych o pojemności 120
l o następującej kolorystyce:
a) zielony: przeznaczony na szkło,
b) niebieski: przeznaczony na papier, tekturę,
c) żółty: przeznaczony na tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe,
d) brązowy: na odpady zielone i biodegradowalne;
6) pojemniki i gruzowniki przeznaczone na odpady budowlane o poj. l m³, 5 m³, 7 m³;
7)  na nieruchomościach wielorodzinnych pojemniki  przeznaczone do selektywnej  zbiórki  szkła,
tworzyw sztucznych, papieru, tektury i opakowań wielomateriałowych, metalu, odpadów zielonych
i biodegradowalnych o pojemności 1100 l o następującej kolorystyce:
a) zielony: przeznaczony na szkło,
b) niebieski: przeznaczony na papier, tekturę,
c) żółty: przeznaczony na tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe,
d)  brązowy:  na  odpady  zielone  i  biodegradowalne  lub  pojemniki  w  dowolnej  kolorystyce  z
odpowiednim oznaczeniem.
7.  Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych gdzie zamieszkuje:
1) nie więcej niż 4 osoby – 120 l;
2) od 5 do 10 osób – 2 x 120 l lub 1 x 240 l;
3) od 11 do 15 osób - 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l;
4) powyżej 15 osób – kontenery o poj. 1100 l, 2,5 m³, 5 m³ lub 7 m³.
8.  Ustala  się  następujące  minimalne  pojemności  pojemników  na  odpady  komunalne,  w  jakie
powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała:
1)  10  l  –  na  każdą  osobę  zatrudnioną  w  biurach,  urzędach,  zakładach  pracy,  przychodniach  i
praktykach  lekarskich,  jednak  co  najmniej  1  pojemnik  120  l,  niezależnie  od  odpadów
opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne;
2) 25 l – na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 120 l na punkt,
dla  restauracji,  barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i  odpadów innych niż  odpady
komunalne;
3) 30 l – na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 120 l dla sklepów i punktów usługowych,
niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne;
4)  10  l  -  na  każdą  działkę  na  terenie  ogródków  działkowych  w  okresie  od  1  marca  do  31
października,  jeżeli  działka  wyposażona  jest  w  kompostownik  lub  15  l  na  każdą  działkę  w
przypadku braku kompostownika, a poza wymienionym okresem - 5 l na każdą działkę, nie mniej
jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l;
5) 3 l – na każde dziecko i pracownika dla wszelkiego typu szkół, przedszkoli;
6) 20 l – na każde łóżko dla domów opieki, szpitali, hoteli, pensjonatów.
9.  Odpady  komunalne  należy  gromadzić  jedynie  w  pojemnikach,  workach  lub  kontenerach,
wyłącznie do tego celu przeznaczonych.
10. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 4, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie
sanitarnym w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję, co najmniej dwa razy do roku.
11. W przypadku zwiększenia ilości produkowanych odpadów komunalnych powyżej pojemności
posiadanych  pojemników  w  okresie  ustalonej  częstotliwości  usuwania  odpadów  komunalnych,



możliwy  jest  dodatkowy  wywóz  odpadów  w  dodatkowym  pojemniku  lub  czarnym  worku.
Pojemnik musi być przystosowany do odbioru odpadów przez specjalistyczny sprzęt.

§ 7. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
w miejscach publicznych 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 użytkujących tereny
komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, w taki
sposób aby były ogólnodostępne.
§  8.  Zasady  rozmieszczania  urządzeń  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komunalnych  i
selektywnie zbieranych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy 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 2019 r. poz. 1065);
2)  na  terenie  nieruchomości  pojemniki  na  odpady oraz  worki  z  odpadami  należy  ustawiać  w
miejscu  wyodrębnionym,  dostępnym  dla  pracowników  podmiotu  odbierającego  odpady  bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy
wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na
teren nieruchomości;
3) 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;
4) 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; 
5)  wyselekcjonowane  odpady  budowlane  i  zielone  muszą  być  złożone  w  udostępnionych
kontenerach,  w  miejscu  umożliwiającym  dojazd  pojazdu  podmiotu  uprawnionego,  na  miejscu
nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w
zabudowie wielorodzinnej.
§  9.  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,  żużla,  szlamów,  substancji  toksycznych,  żrących,  wybuchowych,  przeterminowanych
leków,  zużytych  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 5



Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego

§ 10.  Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych oraz przeznaczonych do segregacji i
opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) odpady komunalne zmieszane odbierane są na terenie gminy Branice:
a)  dla zabudowy jednorodzinnej w cyklu dwutygodniowym - raz na dwa tygodnie,
b)  dla  zabudowy  wielorodzinnej  w sezonie  letnim  (od  kwietnia  do  października)  w cyklu
tygodniowym - raz w tygodniu, 
c)  dla  zabudowy  wielorodzinnej  w sezonie  zimowym  (od  listopada  do  marca)  w cyklu
dwutygodniowym raz na dwa tygodnie, 
2) odpady komunalne zbierane selektywnie ulegające biodegradacji odbierane są na terenie gminy
Branice:
a) dla zabudowy jednorodzinnej w cyklu dwutygodniowym - raz na dwa tygodnie,
b)  dla  zabudowy  wielorodzinnej  w sezonie  letnim  (od  kwietnia  do  października)  w cyklu
tygodniowym - raz w tygodniu,  
c)  dla  zabudowy  wielorodzinnej  w sezonie  zimowym  (od  listopada  do  marca)  w cyklu
dwutygodniowym - raz na dwa tygodnie,  
3) odpady z metali i tworzyw sztucznych, odbierane są raz w miesiącu w terminach wyznaczonych
harmonogramem, bądź na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
4) papier  i szkło  odbierane  są nie  rzadziej  niż  raz  na  dwa miesiące  w terminach wyznaczonych
harmonogramem, bądź na bieżąco w punkcie zbiórki odpadów komunalnych,
5)  popiół  –  od  miesiąca  października  do  kwietnia  -  nie  rzadziej  niż  raz  na  dwa  tygodnie,
w terminach wyznaczonych harmonogramem,
6) odpady wielkogabarytowe odbierane są nie rzadziej niż raz w roku w terminach wyznaczonych
harmonogramem, bądź na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
7) odpady niebezpieczne,  w tym sprzęt elektryczny odbierane są -  nie rzadziej  niż raz w roku,
w terminach  wyznaczonych  harmonogramem,  bądź  na  bieżąco  w punkcie  selektywnej  zbiórki
odpadów komunalnych.
3. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego nie rzadziej niż raz w miesiącu z uwzględnieniem poniższych zasad:
a)  niezależnie  od  częstotliwości  opróżniania  koszy  ulicznych  określonej  wyżej,  zarządzający
obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów
na ziemię,
b) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać
je  z  częstotliwością  zapewniającą  niedopuszczenie  do  ich  przepełnienia  bądź  wylewania  na
powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie
ich nie częściej niż raz w tygodniu,
c)  właściciele  punktów  handlowych  i  usługowych  zlokalizowanych  poza  budynkami  są
zobowiązani usuwać odpady codziennie.

§  11.  Sposób  pozbywania  się  odpadów  i  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  z  terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
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 odbierającego odpady;
3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione na chodnik lub ulicę przed
wejściem  na  teren  nieruchomości  lub  na  miejsce  wyznaczone  do  tego  celu  w  zabudowie
wielorodzinnej;
4) odpady budowlane i zielone muszą być złożone w odpowiednich pojemnikach i/lub workach, w



miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu odbierającego odpady oraz nieutrudniającym
korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu w zabudowie wielorodzinnej;
5)  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  oczyszczalni  przydomowych  odbywa  się  na
podstawie  zamówienia  właściciela  nieruchomości,  złożonego  do  jednostki  wywozowej  jako
podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
6)  częstotliwość  opróżniania  z  osadów  ściekowych  zbiorników  oczyszczalni  przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.
§ 12. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komu-
nalne  w kompostownikach  przydomowych  na  terenie  nieruchomości  zabudowanych  budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi w następujący sposób: 
1) kompostownik  może być  lokalizowany wyłącznie w granicach nieruchomości  i  nie  stanowić
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich; 
2) usytuowanie kompostownika musi uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3)  Do kompostowania  bioodpadów stanowiących  odpady komunalne  dopuszcza  się  stosowanie
wyłącznie  kompostowników  zamkniętych,  tj.  z  wydzielonymi  ścianami  oraz  pokrywą
zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi. 

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i 
środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 14.1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
b) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną zagrażającego otoczeniu - w
nałożonym kagańcu,
c) 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
2018 r. poz. 1967 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w terminie 30 dni od
dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia,
d) uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną czyli wskazanej
w Rozporządzeniu 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:
a) stały i skuteczny dozór,
b)  niewprowadzanie  zwierząt  do  obiektów  użyteczności  publicznej,  z  wyłączeniem  obiektów
przeznaczonych  dla  zwierząt,  takich  jak lecznice,  wystawy,  postanowienie  to  nie  dotyczy osób
niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, oraz
tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,
d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do
tego  przeznaczonych  i  specjalnie  oznakowanych,  w  sytuacji,  gdy  właściciel  ma  możliwość
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,



e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może
mieć  miejsce  w  sytuacji,  gdy  nieruchomość  jest  ogrodzona  w  sposób  uniemożliwiający  jej
opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze
stosownym ostrzeżeniem,
f)  natychmiastowe usuwanie,  przez  właścicieli,  zanieczyszczeń pozostawionych przez  zwierzęta
domowe  w  obiektach  i  na  innych  terenach  przeznaczonych  do  użytku  publicznego,  a  w
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych; postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
g) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
2.  Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani  są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących
zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
3.  Postanowienia  ust.  1  pkt  2  dotyczą  także  zwierząt  nieudomowionych,  utrzymywanych  w
charakterze zwierząt domowych.

§ 15. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała
Rady Gminy Branice.

Rozdział 7
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z

produkcji rolniczej

§ 16.1. 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 także zwartych terenów zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej i ogrody działkowe.
3.  Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji  rolnej  dopuszcza  się  utrzymanie  zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1)  posiadania  budynków  gospodarskich  przeznaczonych  do  hodowli  zwierząt  spełniających
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.);
2)  wszelka  uciążliwość  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:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
2) usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką w sposób przewidziany dla ścieków;
3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt dwa razy
na rok, wiosną i jesienią;
4)  pszczoły  trzymać  w  ulach  ustawionych  w  odległości,  co  najmniej  10  m  od  granicy
nieruchomości  w  taki  sposób,  aby latające  pszczoły  nie  stanowiły  uciążliwości  dla  właścicieli
nieruchomości  sąsiednich  oraz  w  odległości  150  m  od  szkół,  przychodni  i  temu  podobnych
obiektów użyteczności publicznej.

Rozdział 8
Obszary podlegające deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17.1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia we wszystkich nieruchomościach na terenie
Gminy Branice powszechnej i obowiązkowej akcji deratyzacyjnej w okresie wiosenno – letnim i
jesienno-zimowym każdego roku (w miesiącach maju i październiku).
2.  Obszarem objętym deratyzacją są:  altany śmietnikowe, korytarze piwniczne,  komory i  węzły
cieplne,  inne  pomieszczenia  a  w szczególności:  magazyny,  składy,  wiaty i  elewatory oraz  sieć
kanalizacji sanitarnej.
3. Terminem przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji są miesiące: maj i październik. Dokładny



termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (w tym czas wyłożenia i zebrania trutki) Wójt
Gminy Branice podaje poprzez zarządzenie, określając w nim także sposoby oznakowania miejsc
objętych deratyzacją i pozostałe zasady dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa. W przypadku
wystąpienia  populacji  gryzoni  stwarzającej  zagrożenie  sanitarne  Wójt  Gminy  Branice  w
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, może ustalić dodatkowy termin
deratyzacji poprzez zarządzenie.

Rozdział 9
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 18. Gmina poprzez swoje działania dąży do:
1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;
2) zwiększenia udziału odzysku, w odniesieniu do odpadów takich jak szkło; metale, tworzywa
sztuczne oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami
ochrony środowiska;
3)  zwiększenia  ilości  zbieranych  selektywnie  odpadów  niebezpiecznych  występujących  w
strumieniu odpadów komunalnych;
4) wyeliminowania nielegalnego składowania odpadów;
5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie;
6) zmniejszenia masy składowanych odpadów.


