
  

UCHWAŁA NR II/12/18 

RADY MIASTA BRAŃSK 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, Rada Miasta Brańsk uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 

2) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Miasto Brańsk zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki lub pojemniki do 

selektywnej zbiórki odpadów (niebieskie, żółte, zielone, brązowe i szare) o minimalnej pojemności wynikającej 

z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk. Usługę dostarczenia worków lub 

pojemników oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym będzie 

realizował przedsiębiorca, wyłoniony w drodze przetargu, realizujący na terenie Miasta Brańsk odbiór 

odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia swojej nieruchomości w pojemniki do 

zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. 

§ 3. 1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Brańsk odbierane są następujące rodzaje 

odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne; 

2) papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury); 

3) szkło (białe i kolorowe – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła); 

4) metale i tworzywa sztuczne (odpady metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe); 
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5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

6) popiół, żużel i piach; 

7) odpady wielkogabarytowe, takie jak: wyposażenie mieszkań, w tym meble i wyeksploatowany sprzęt 

elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV. 

2. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość zebranych selektywnie 

i nieselektywnie odpadów komunalnych. 

§ 4. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie, 

b) papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, zebrane w sposób selektywny - 1 raz w miesiącu, 

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – odbiór 1 raz na dwa tygodnie; 

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – odbiór 1 raz w miesiącu; 

- choinki z okresu świątecznego – odbiór 1 raz w roku, wykonawca z miastem ustali odrębny termin ich 

odbioru, który zostanie podanym do wiadomości mieszkańców; 

d) popiół, żużel i piach - zebrane w sposób selektywny - 1 raz na 2 tygodnie, 

e) odpady wielkogabarytowe, takie jak: wyposażenie mieszkań, w tym meble i wyeksploatowany sprzęt 

elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV – odbiór odpadów 2 razy w roku; 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w tygodniu, 

b) papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, zebrane w sposób selektywny – 1 raz na 2 tygodnie, 

c) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – odbiór 1 raz w tygodniu; 

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – odbiór 1 raz na 2 tygodnie; 

- choinki z okresu świątecznego – odbiór 1 raz w roku, wykonawca z miastem ustali odrębny termin ich 

odbioru, który zostanie podanym do wiadomości mieszkańców; 

d) popiół, żużel i piach, zebrane w sposób selektywny - wywóz 1 raz na 2 tygodnie; 

e) odpady wielkogabarytowe, takie jak: wyposażenie mieszkań, w tym meble i wyeksploatowany sprzęt 

elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV – odbiór odpadów 2 razy w roku; 

2. Odpady komunalne powinny być zbierane w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Brańsk. 

§ 5. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie 

przyjmowania: 

a) przeterminowanych leków i chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych; 

b) zużytych baterii i akumulatorów; 

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, 

halogenowych, świetlówek, inny sprzęt będący na wyposażeniu gospodarstw domowych; 

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

e) zużytych opon, pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z: 
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- samochodów osobowych – do 4 szt. w ciągu roku, 

- motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich; 

f) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach; 

g) papieru; 

h) szkła białego i kolorowego; 

i) metali; 

j) tworzyw sztucznych; 

k) odpadów zielonych; 

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne pochodzące z prowadzenia 

drobnych prac remontowych takie jak: gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno usunięte 

fragmenty tynku, z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne; 

2) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, znajdującym się na terenie Miasta Brańsk ustawia się 

oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych; 

3) odpady o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu powstałe w gospodarstwach domowych są 

dostarczane do punktu selektywnego odbioru odpadów przez ich wytwórców; 

4) adres i godziny otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów udostępniane są na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Brańsk. 

§ 6. 1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów należy zgłaszać do Urzędu 

Miasta Brańsk, ul. Rynek 8: 

1) pisemnie, dostarczając zgłoszenie pod adres Urzędu; 

2) ustnie – osobiście lub telefonicznie – pod nr tel. 85 73 75 005 w. 30; 

3) drogą mailową na adres: um.bransk@bransk.podlaskie.pl. 

3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego  na niewłaściwym 

świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 

przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od 

zaistnienia tego zdarzenia. 

4. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) 

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

5. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków 

zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XVI/83/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 2935, oraz 

z 2018 r. poz. 132). 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2019 r.  

Przewodniczący Rady Miasta 

Heronim Edward Bolesta 
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