
UCHWAŁA NR XXVI/220/12
RADY GMINY BRANICE

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ust.1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 

Rada Gminy Branice 
uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat od osoby zamieszkałej na nieruchomościza gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1. stawkę podstawową - w wysokości 23,90 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone 
i odbierane w sposób selektywny, 

2. obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 11,95 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone 
i odbierane w sposób selektywny. 

§ 2. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości 
zamieszkałych, określa odrębna uchwała Rady Gminy Branice w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za każdy pojemnik: 

1. o pojemności 120l w wysokości 14,00 zł netto 

2. o pojemności 240l w wysokości 26,00 zł netto 

3. o pojemności 1100l w wysokości 70,00 zł netto 

4. o pojemności 2,5m3 w wysokości 135,00 zł netto 

5. o pojemności 5m3 w wysokości 255,00 zł netto. Pobieraną w przypadku zwiększenia ilości produkowanych 
odpadów komunalnych powyżej minimalnej pojemności pojemników ( wymaganej zapisami Regulaminu 
o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Branice ), posiadanych przez właściciela nieruchomości, 
w okresie ustalonej częstotliwości usuwania odpadów komunalnych, za dodatkowy wywóz odpadów na podstawie 
pisemnego wniosku właściciela nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca2013 r. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Branicach, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy 
w Branicach oraz opublikowanie w lokalnej prasie. 
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Przewodniczący Rady Gminy 
Branice 

Marek Szyhyński
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