
Zarządzenie nr 25G/18 
Wójta Gminy Branice 
z dnia 2 maja 2018 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwał 

 
Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/209/16 Rady Gminy Branice 
z dnia 21 listopada 2016 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Branice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 2486)  

 
Wójt Gminy Branice 

zarządza, co następuje: 
 
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał: 
1) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Branice stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 
2) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 
3) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice 
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 
4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego 
zarządzenia; 
5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Przedmiotem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Branice, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne na temat zmian w uchwałach, o których mowa w § 1. 
 
§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 2 maja do 16 maja 2018 roku.  
 
§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez: 

1) zamieszczenie projektów uchwał na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Branice (www.bip.branice.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach 
(www.branice.pl)oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu; 
2) zebranie składanych pisemnie uwag (zalecane jest wykorzystanie formularza stanowiącego 
załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia) oraz propozycji na temat projektów uchwał 
wnoszonych za pomocą: 

- poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, 

- składanych bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach.  

- poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres: ug@branice.pl 



 

2. W każdym przypadku o zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag i wniosków do 
Urzędu. 

§ 5. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji. 
 
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Pracownika ds. ochrony środowiska 
i gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjno-
Kontrolnego.  
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach, Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach. 
 
 
 

Wójt Gminy Branice 

/-/ Sebastian Baca 

 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 25G/18 

Wójta Gminy Branice 
z dnia 2 maja 2018 r.  

 

 

Projekt UCHWAŁA NR …  

RADY GMINY BRANICE  

z dnia 21 maja 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Branice 

 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. 
zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

 

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli z nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zgodny z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

 

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w 
siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice. 

2. W przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
wprowadza się następujące wymagania: 

1) jako format elektroniczny wskazuje się format xml, zgodny z przepisami o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 



2) deklaracja składana będzie elektronicznie za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail 
Urzędu Gminy Branice, 

3) deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub 
podpisem potwierdzającym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.). 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/212/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. w 
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Branice. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Branice 

Marian Fuczek 
 
 



Załączniknr 2 
do Zarządzenia Nr 25G/18 

Wójta Gminy Branice 
z dnia 2 maja 2018 r.  

 
 
 

Projekt UCHWAŁA NR      
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 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Rada 
Gminy w Branicach uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Branice, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne 
 
 
§ 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 1lipca 2018 r. 
 
 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy  Branice 
Marian Fuczek 

 



 
Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr 25G/18 
Wójta Gminy Branice 
z dnia 2 maja 2018 r.  

 

 

 

Projekt Uchwała Nr ……………. 

Rady Gminy Branice 

z dnia 21 maja 2018 r. 

w sprawie zmiany regulaminu 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. Nr 1289 z późn. zm.), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

 

Rada Gminy Branice 

uchwala co następuje : 

§ 1 

 

Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Rady Gminy Branice Nr 
XIX/170/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Branice: 

 

1. Postanowienie §6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Gmina Branice zapewnia utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie przez 
wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 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. Uchyla się postanowienie ust. 4 w §6; 

 

3. §6 ust. 6 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2,5 m³, 5 m³, 7 m³;“; 

 

4. §6 ust. 6 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„pojemniki na popiół z palenisk o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2,5 m³, 5 m³, 7 m³;“ 

 

5. §10 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych nieselekcjonowanych: 

a) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, 

b) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – nie rzadziej niż raz na 
cztery tygodnie,”. 

 

 

§ 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 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marian Fuczek 
 



 
Załącznik nr 4 

do Zarządzenia Nr 25G/18 
Wójta Gminy Branice 
z dnia 2 maja 2018 r.  

 

 

UCHWAŁA NR  

Rady Gminy Branice 

z dnia 21 maja 2018 r. 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1, 2a i 3 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z 
późn. zm.) Rada Gminy w Branicach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki 
sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

 

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 22,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. 

 

§ 3.1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne niesegregowane 
(zmieszane) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady 
komunalne gromadzone nie są w sposób selektywny: 

1) o pojemności 120 l – w wysokości 42,00 zł; 



2) o pojemności 240 l – w wysokości 80,00 zł; 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 270,00 zł; 

4) o pojemności 2500 l – w wysokości 500,00 zł; 

5) o pojemności 5000 l – w wysokości 900,00 zł; 

6) o pojemności kp- 7 – w wysokości 1000,00 zł. 

7) o pojemności kp-7 (prasokontener) – w wysokości 2400,00 zł; 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne segregowane od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny: 

1) o pojemności 120 l – w wysokości 21,00 zł; 

2) o pojemności 240 l – w wysokości 40,00 zł; 

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 135,00 zł; 

4) o pojemności 2500 l – w wysokości 250,00 zł; 

5) o pojemności 5000 l – w wysokości 450,00 zł; 

6) o pojemności kp-7 – w wysokości 500,00 zł; 

7) o pojemności kp-7 (prasokontener) – w wysokości 1200,00 zł; 

8) worek o pojemności 120 l – w wysokości 1,00 zł. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Gminy w Branicach z dnia 17 grudnia 2012 r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwała 
Nr XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/318/14 Rady Gminy 
Branice z dnia 20 stycznia 2014 r. oraz Uchwałą Nr XVI/142/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 marca 
2016 r. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1lipca 2018 r. 

 



Przewodniczący Rady Gminy Branice 

Marian Fuczek 
 



Załącznik nr 5 
do Zarządzenia Nr 25G/18 

Wójta Gminy Branice 
z dnia 2 maja 2018 r.  

 

 

Projekt Uchwała Nr …………. 

Rady Gminy w Branicach 

z dnia 21 maja 2018 r. 

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), po 
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach w 
zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. 

 

 

Rada Gminy Branice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, a 
w szczególności: 
1) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 
2) częstotliwość ich odbierania; 
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
(PSZOK); 
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
 

§ 2. 

Gmina Branice w zamian za uiszczoną opłatę jako część usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przejmuje wyposażenie nieruchomości 
w worki lub pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych, pojemniki do zbierania popiołu, 



oraz worki lub pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, uwzględniając przy 
tym zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice. 
 

§ 3. 

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę będą 
odbierane odpady komunalne zmieszane oraz odpady, które można poddać segregacji. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z 
harmonogramem ustalonym przez Gminę Branice z podmiotem odbierającym odpady. 
3. Terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów będą corocznie podawane do 
wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy 
w Branicach. 

4. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż te określone w 
harmonogramie odbioru. 
5. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów 
wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z 
wyodrębnionego, urządzonego przez właściciela nieruchomości miejsca w rejonie bramy lub 
furtki wejściowej, z placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla podmiotu 
odbierającego odpady komunalne. 

6. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w ww. miejscach 
w dniu odbioru do godz. 7.00. 

§ 4. 

Odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z następującą 
częstotliwością: 

1)odpady komunalne nieselekcjonowane (zmieszane): 

a) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, 

b) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – nie rzadziej niż raz na 
cztery tygodnie, 

2)plastik - nie rzadziej niż raz na miesiąc,, 

3) odpady niebezpieczne, w tym sprzęt elektryczny - nie rzadziej niż raz na pół roku, 

4) wielkogabarytowe odpady - nie rzadziej niż raz w roku, 

5)odpady biodegradowalne i zielone od maja do listopada - nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, 

6) popiół – od miesiąca października do kwietnia - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

7) papier i szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

 

§ 5. 

1. Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych („PSZOK”) będzie 



świadczył usługi nieodpłatnie według ustalonego harmonogramu, określającego miejsce jego 
lokalizacji oraz terminy i godziny zbiórki odpadów, podawanego do publicznej wiadomości 
na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Branicach. 

2. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości miesięcznej opłaty w punkcie będą 
odbierane następujące rodzaje odpadów w każdej ilości: 

1) papier i tektura; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne, 
4) odzież i tekstylia; 
5) metale; 
6) drewno, 

7) odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

8)odpady zielone, 

9)meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

10)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11)zużyte baterie i akumulatory, 

12) przeterminowane leki i chemikalia, 

13) zużyte opony. 

3. Dodatkowo w PSZOK odbierane będą odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne - w ilości nie przekraczającej 300 kg na gospodarstwo domowe na rok. 

4. W PSZOKU-u ustawia się oznakowane pojemniki (kontenery) na poszczególne rodzaje 
odpadów komunalnych. 

5. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których 
obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 
6. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w 
ust. 2 i 3 odpadów. 
7. Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów: 
1) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany 
przez pracowników obsługi PSZOK-u; 
2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana 
do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami 
prawa; 
3) zapewnia transport odpadów we własnym zakresie i na własny koszt. 
 

§ 6. 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3: 
1) pisemnie; 
2) elektronicznie - mail: ug@branice.pl. 



§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

 

§ 8. 

Traci moc Uchwała Nr XIX/169/16 Rady Gminy Branice z dnia 20 czerwca 2016 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i 
zagospodarowania tych odpadów, zmieniona Uchwałą Nr XXIII/227/16 Rady Gminy Branice 
z dnia 21 listopada 2016 r. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2018r. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy  Branice 

Marian Fuczek 
 
 

 



Załączniknr 6 
do Zarządzenia Nr 25G/18 

Wójta Gminy Branice 
z dnia 2 maja 2018 r.  

 
        Branice, dnia............................ 

................................................ 
(wnioskodawca) 
................................................. 
(adres) 
................................................. 

FORMULARZ 

Uwagi/opinie do projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami 

Lp. Tytuł uchwały Paragraf Obecny zapis Proponowany 
zapis 

Uzasadnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Opinie / inne propozycje 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia uwag do 
projektów 
uchwał:........................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................................



.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................., 
dla potrzeb niezbędnych do przekazania moich uwag w związku z konsultacjami społecznymi ww. projektów 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz.922 z późn. zm). 
Administratorem ww. danych osobowych jest Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice. 
Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przekazania moich uwag w związku z konsultacjami 
społecznymi ww. projektów. Podanie ww. danych jest dobrowolne oraz mam prawo dostępu do treści swoich 
danych i ich poprawiania. 

 

........................................      ……............................................... 

(miejscowość, data wypełnienia formularza)    (podpis osoby wypełniającej formularz) 

 

Formularze bez informacji o zgłaszającym uwagi i zgody na przetwarzanie danych 
osobowych nie będą rozpatrywane. Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć 
w wersji papierowej do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach lub przesłać pocztą 
tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice albo za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@branice.pl do dnia 16 maja 2018 r. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag i wniosków do urzędu. 


