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WPROWADZENIE 
Zgodnie z art. 3 ust 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888) oraz poszczególnych innych 

ustaw, Gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Analiza jest dokonywana w celu weryfikacji możliwości przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i 

pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. Analiza dostarcza także informacji o potrzebach 

inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, kosztach 

poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.  

W analizie znajdują się również informacje o ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie gminy, ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów 

komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu 

udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Branicach. 

(www.bip.branice.pl)  

 

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI W ROKU 2021 
 

W Gminie Branice właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i 

porządku na terenie nieruchomości poprzez m.in. gromadzenie nieczystości ciekłych w 

zbiornikach bezodpływowych, oddzielne gromadzenie ścieków bytowych; zagwarantowanie 

bezkolizyjnego dojazdu do posesji celem odebrania odpadów; prowadzenie selektywnego 

zbierania odpadów w podziale na co najmniej następujące frakcje: odpady niesegregowane 
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(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. Mieszkańcy zobowiązani są także do umieszczania w odrębnym 

worku lub pojemniku odpadów nadających się do odzysku; poddawania procesowi 

kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z przeznaczeniem do 

własnego wykorzystania, a w przypadku braku takiej możliwości gromadzenia odpadów 

biodegradowalnych w pojemniku lub worku przeznaczonym do składowania takich odpadów 

oraz oddawanie ich podmiotowi odbierającemu odpady. Mieszkańcy powinni także 

oddzielne gromadzić odpady wielkogabarytowe i przygotować je do usunięcia w terminach 

wyznaczonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. Wszystkie przekazywane 

odpady opakowaniowe powinny być oczyszczone z resztek żywności i innych nieczystości. 

Nie ma konieczności mycia pojemników na żywność z tworzyw sztucznych, jednak zaleca się 

ich dokładne opróżnienie przez wrzuceniem do pojemnika na odpady.  

Gmina Branice zapewnia utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie przez 

wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów. Jeżeli 

w trakcie użytkowania pojemnika dojdzie do jego uszkodzenia z winy właściciela 

nieruchomości, wówczas jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany 

pojemnika. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez utrzymywanie pojemników służących do zbierania odpadów w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 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. 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 
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raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej 

oczyszczalni ścieków. Rada Gminy Branice ustaliła minimalną pojemność pojemników 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

zamieszkałych gdzie zamieszkuje: nie więcej niż 4 osoby – 120 l, od 5 do 10 osób – 2 x 120 l 

lub 1 x 240 l, od 11 do 15 osób - 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l, powyżej 15 osób – 

kontenery o poj. 1100 l, 2,5 m³ lub 5m³ lub więcej w zależności od potrzeb oraz ustaliła 

pojemność pojemników  przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości nie zamieszkałych. Rada Gminy ustaliła także częstotliwość pozbywania się 

odpadów komunalnych oraz przeznaczonych do segregacji i opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i tak ustalono częstotliwość usuwania odpadów: 

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, 
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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. 

 

Uchwałą Rady Gminy Branice nr XXXIX/405/18 z dnia 21 maja 2018 roku uchwalono  

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Branice, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne od 

dnia 1 lipca 2018r. 

Natomiast Uchwałą Rady Gminy Branice nr XXIII/222/20 z dnia 24 sierpnia 2020r. uchylono 

Uchwałę nr XXXIX/405/18 Rady Gminy Branice z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Rada Gminy ustaliła sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników 

bezodpływowych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego i tak: odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane 

od właścicieli nieruchomości, zgodnie z harmonogramem, właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, 

dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, 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; 

odpady budowlane i zielone muszą być złożone w odpowiednich pojemnikach i/lub 

workach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu odbierającego odpady oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości, lub wyznaczonym do tego celu w zabudowie 

wielorodzinnej. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych 

odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do jednostki 
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wywozowej jako podmiotu uprawnionego z którym podpisał umowę, a częstotliwość 

opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. Na terenie Gminy zaleca się mieszkańcom kompostowanie odpadów 

roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne 

potrzeby. 

 

MOŻLIWOŚCI PRZEWARZANIA NIESEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.  

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. 

zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania 

tych odpadów bezpośrednio do instalacji komunalnej. 
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Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podmiot odbierający odpady komunalne zebrane 

selektywnie od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazania bezpośrednio lub 

za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 

14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

Instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na 

prowadzonej przez Marszałka Województwa liście funkcjonujących instalacji spełniających 

wymagania dla instalacji komunalnych, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, 

o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub 

technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:  

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  

komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji 

nadających się w całości lub w części do odzysku, lub  

- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych.  

 

Zgodnie z zasadą bliskości określoną w ustawie o odpadach odpady, z uwzględnieniem 

hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się 

przetwarzaniu w miejscu ich powstania, a odpady, które nie mogą być przetworzone w 

miejscu ich powstania, przekazuje się, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być 

przetworzone (art. 20 ustawy), przy czym uwzględnić należy także hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art. 207 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której 

mowa w art. 143 tej ustawy. A zatem przy wyborze instalacji, do której przekazane zostaną 

odpady należy także wziąć pod uwagę jakość stosowanych przez nią technologii 

przetwarzania odpadów, jej skuteczność, a także koszt zagospodarowania odpadów. 
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REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRZEZ MIESZKAŃCÓW 
ORAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

 

W roku 2021 systemem zbiórki odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych 

było objętych 1273 posesji. Dane pochodzą z zebranych deklaracji i zawierają informacje z 

deklaracji  złożonych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe w imieniu wspólnot mieszkaniowych. 

Obecnie w gminie zameldowanych jest 6080 osób (stan na 31.12.2021r. dane wg. - Urzędu Stanu 

Cywilnego) 

Ilość mieszkańców Gminy Branice zgodnie ze złożonymi deklaracjami w roku 2021 wynosiła: 

4285 

Na terenie Gminy Branice w 2021 roku nie odnotowano konieczności wydania przez Wójta 

Gminy Branice decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli 

umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o 

swobodzie działalności gospodarczej. Gmina Branice prowadzi rejestr działalności 

regulowanej zgodnie z art. 9b, ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888). W związku z tym, że przedsiębiorcy 

odbierający odpady są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, w której 

zamierzają odbierać odpady od mieszkańców, do rejestru Gminy Branice w 2021 roku było 

wpisanych 9 przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne. Wniosek o wpis do 

gminnego rejestru jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.branice.pl  
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Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Branice w roku 2021. 

Lp
. 

 

Wnioskodawca NIP REGON Numer 
rejestru 

1. Usługi Komunalne sp. z o.o. w Głubczycach 
ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce 

7481002653 530978362 2.04.2012 

2. Remondis Opole Sp. z o.o.  
ul. Przyjaźni 9, 
45-573 Opole  

7540333424 530590474 3.05.2012 

3. Remondis Gliwice sp. z o.o.  
ul. Kaszubska 2,  
44-100 Gliwice  

6312211431 276253371 4.08.2012 

4. Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa 
Spółka Gminy z o.o. 
ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik, 

7550006342 530544646 6.10.2012 

5. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, 
Korzonek 98, 42-274 Konopiska 

5731067524 150628080 7.11.2012 

6. „NAPRZÓD” Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy 

6470509158 270658240 9.12.2012 

7. P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 
ul. Św. Jerzego 1a,  
50-518 Wrocław 

7551845613 532468984 11.10.2013 

8. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. 
ul. Lecha 10,  
41-800 Zabrze 

6762157648 357190739 13.11.2014 

     
9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław 

Olejarczyk Wola Jachowa 94A 26-008 Górno 
6571053027  14.09.2019 
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ILOŚĆ ZEBRANYCH ODPADÓW Z TERENU GMINY BRANICE W ROKU  2021 
W Gminie Branice w roku 2021 odbiorem odpadów zajmowała się następujące 

przedsiębiorstwo: 

Naprzód, Sp. z o.o., ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy 

 

Z terenu Gminy Branice w roku 2021r. odebrano odpady o kodach: 

 

Rodzaje zebranych odpadów 

Kod odebranych 
odpadów  

Rodzaj odebranych odpadów  
 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 1349,06 

15 01 07 Opakowania ze szkła 80,88 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 69,82 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 152,44 

20 01 99 Inne frakcje zbierane w sposób selektywny 311,24 

20 01 36 
Zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
 
10,24 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,03 

20 02 01 Odpady  ulegające biodegradacji 240,21 
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INSTALACJE DO KTÓRYCH ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODPADY ZEBRANE Z TERENU GMINY 

BRANICE W ROKU 2021 
 

Nazwa instalacji 
Kod 

odpadów 
Nazwa odpadów 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

 
Naprzód Sp. z o.o. 

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

 
Naprzód Sp. z o.o. 

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 
 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

 
Naprzód Sp. z o.o. 

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 
 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

 
Naprzód Sp. z o.o. 

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 
 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

 
Naprzód Sp. z o.o. 

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 
 

20 01 99 
Inne frakcje zbierane w sposób 

selektywny 
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Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
 

Naprzód Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 

 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne 

elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
 

Naprzód Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 

 

16 01 03 Zużyte opony 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

 
Naprzód Sp. z o.o. 

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 
 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione w 20 01 

31 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
Instalacja kompostowni odpadów zielonych selektywnie 

zbieranych 
 

Naprzód Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

 

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO 
UŻYCIA I ODZYSKU POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW W 2021  ROKU 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 888, ze zm.) poniżej podajemy osiągnięte przez Gminę Branice w 

2021 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:  

1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania wynosi 32%,  

2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych 

wynosi 20,72%  

3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100%.  

 

Zgodnie z art. 3b oraz 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina 

zobligowana jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji 
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przekazanych do składowania oraz osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH 

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości 

na terenie gminy został utworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 

Wysokiej. Uruchomienie PSZOK-u nastąpiło od 01.01. 2020 roku. 

 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

      Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek 

tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców.  

W Gminie Branice funkcjonuje Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

mieszczący się w miejscowości Wysoka.  

Punkt ten jest czynny  raz w tygodniu:  

- sobota od 9:00 do 14:00, 

Administratorem obiektu jest Gmina Branice. 

 

Na PSZOK w Wysokiej przyjmowane są posegregowane i właściwie zabezpieczone 

następujące odpady: 

1) papier i tektura; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne, 

4) odzież i tekstylia; 

5) metale; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 

10) zużyte opony, z zastrzeżeniem zapisów ust. 8, 

11) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem zapisów ust. 7, 

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane do PSZOK - w ilości nie przekraczającej 

300 kg na gospodarstwo domowe na rok, przy czym materiały izolacyjne pochodzące z 

bieżących remontów będą przyjmowane do PSZOK - w ilości nie przekraczającej 1 m3 na 

gospodarstwo domowe na rok. 

Zużyte opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, 

wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są 

wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - w ilości nie przekraczającej 4 

szt. na gospodarstwo domowe na rok. 

 

 Na PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

1) zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po segregacji odpadów 

komunalnych, 

2) odpady zawierające azbest, 

3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii), 

4) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, 

5) sprzęt budowlany i rolniczy, 

6) butle gazowe, 

7) odpady przemysłowe i poprodukcyjne, 

8) bioodpadów 

9) papa i wełna mineralna 
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Dodatkowo prowadzono zbiórkę przeterminowanych leków na terenie Gminy Branice, które 

są gromadzone w specjalistycznych pojemnikach i odbierane z aptek na terenie Gminy 

Branice (apteka w miejscowości Branice oraz punkt apteczny we Włodzieninie)  

 

 

 

 

 

INSTALACJA DO KTÓREJ ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODPADY  
Z PSZOK W WYSOKIEJ W ROKU 2021 

 

Nazwa instalacji 
Kod 

odpadów 
Nazwa odpadów 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

 
Naprzód Sp. z o.o. 

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

20 01 10 Odzież 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

 
Naprzód Sp. z o.o. 

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 
 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

 
Naprzód Sp. z o.o. 

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 
 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
 

Naprzód Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 

 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne 

elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
 

Naprzód Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 

 

16 01 03 Zużyte opony 

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu 
mechaniczno biologiczne przetwarzanie 

 
Naprzód Sp. z o.o. 

17 01 07 Zmieszane odpady budowlane 
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ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
ILOŚĆ ODBRANYCH ODPADÓW Z PSZOK W WYSOKIEJ  

W ROKU 2021 
 

Rodzaje zebranych odpadów 

Kod odebranych 
odpadów  

Rodzaj odebranych odpadów  
 

20 01 10 Odzież 2,97 

15 01 01 Opakowania z papieru i  tektury 1,46 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 52,29 

16 01 03 Zużyte opony 4,64 

17 01 07 Zmieszane odpady budowlane 42,30 

20 01 36 
Zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
 
5,48 

 

 
 

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY  

W 2021  ROKU 
 

Przychody z opłaty za gospodarowanie 
odpadami 

Koszty utrzymania systemu 

1 521 106,38 zł 1 586 842,55 zł 
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Przychody stanowią wpłaty z terenów zamieszkałych Gminy Branice za 

gospodarowanie odpadami. Koszty głównie związane są z usługą odbioru i 

zagospodarowania odpadów. Ponadto poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem 

pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami. 

 

 

POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY. 

Potrzeby inwestycyjne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi 

przede wszystkim  modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wysokiej 

o zamontowanie wagi najazdowej. W 2021 roku zainstalowano monitoring na PSZOK-u. 

Ponadto planuje się wyposażenie nieruchomości w dodatkowe kontenery na popiół. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Branice za rok 2021 

została opracowana w celu:  

- weryfikacji i oceny możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do 

składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych;  

- ustalenia potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;  
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- analizy kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w przedziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

- oceny zmian liczby mieszkańców gminy;  

- kontroli liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 

1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12;  

- analizy ilości poszczególnych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;  

 

Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Branice funkcjonuje prawidłowo, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty normatywne różnego szczebla. Jednak system co 

roku generuje większe koszty. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Branice  na lata następne jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego segregowania odpadów komunalnych 

w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 

 


