
UCHWAŁA NR XL/426/22 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 21 lutego 2022 r. 

zmieniająca regulamin 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 2021r. 
poz. 1372 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 2021r. poz. 888 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego 

Rada Gminy Branice 
uchwala co następuje : 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian treści Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Branice Nr 
XXIII/218/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Branice: 

1) Postanowienie §10 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "1. Częstotliwość pozbywania się odpadów 
komunalnych oraz przeznaczonych do segregacji i opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) odpady komunalne zmieszane odbierane są na terenie gminy Branice dla zabudowy jednorodzinnej 
i wielorodzinnej w cyklu dwutygodniowym - raz na dwa tygodnie, 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie ulegające biodegradacji odbierane są na terenie gminy Branice dla 
zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w cyklu dwutygodniowym - raz na dwa tygodnie, 

3) odpady z metali i tworzyw sztucznych, odbierane są nie rzadziej niż 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. 

2. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego nie rzadziej niż raz w miesiącu z uwzględnieniem poniższych zasad: 

1) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają 
obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię, 

2) 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, 

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

2) Postanowienie §11 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "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, 
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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 z częstotliwością 
zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy, 
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". 

§ 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 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca  Rady 
Gminy Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 45ED3D43-EB3E-4717-9BE1-F7C3C3BF270E. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 6
	Paragraf 1 Punkt 7
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 3
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 4
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 5
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 6


	Paragraf 2
	Paragraf 3


