
  

UCHWAŁA NR XI/73/2020 

RADY MIASTA BRAŃSK 

z dnia 29 czerwca 2020 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 2a, ust. 3, ust. 3b, ust. 3c i 3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z 2019 r. 

poz. 1579 z 2020 r. poz. 150, poz. 284, poz. 875) 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 i 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 w zabudowie jednorodzinnej lub pojemników w zabudowie wielorodzinnej na każdą frakcję odpadów 

selektywnie zbieranych 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 odpadów powstałych po segregacji odpadów komunalnych tj. zmieszanych (niesegregowanych) 

odpadów komunalnych. 

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z terenu danej nieruchomości (zbiórka u źródła) 

odbierane będą: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) - gromadzone w workach lub pojemnikach; 

2) odpady selektywnie zbierane - gromadzone w oddzielnych workach lub pojemnikach, w następujących 

kolorach: 

a) niebieskim - z przeznaczeniem na papier; 
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b) zielonym - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe; 

c) żółtym - z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 

d) brązowym - z przeznaczeniem na bioodpady; 

e) szarym - z przeznaczeniem na popiół i żużel; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

5) zużyte opony. 

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy odebrać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych. 

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brańsku, ul. Kościuszki 45 (system 

donoszenia) można dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenów o zabudowie: 

a) jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie; 

b) wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz na dwa tygodnie 

w okresie od 1 listopada do 31 marca. 

2) odpadów zebranych selektywnie  – papieru z terenu o zabudowie: 

a) jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu; 

b) wielorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie. 

3) odpadów zebranych selektywnie  – szkła z terenu o zabudowie: 

a) jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu; 
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b) wielorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie. 

4) odpadów zebranych selektywnie – metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych z terenu o zabudowie: 

a) jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu; 

b) wielorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie. 

5) odpadów zebranych selektywnie – bioodpadów stanowiących odpady komunalne  z terenu o zabudowie: 

a) jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz w miesiącu 

w okresie od 1 listopada do 31 marca; 

b) wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 1 raz na dwa tygodnie 

w okresie od 1 listopada do 31 marca. 

6) odpadów zebranych selektywnie  –  popiołu i żużlu z terenu o zabudowie: 

a) jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu; 

b) wielorodzinnej – 1 raz w miesiącu. 

7) Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny oraz zużyte opony będą odbierane od mieszkańców  w ramach zbiórek organizowanych 

1 raz w roku. O terminie odbioru przedsiębiorca powiadomi mieszkańców miasta na minimum 7 dni przed 

planowanym odbiorem. Odpady te powinny być gromadzone przed posesją w zabudowie jednorodzinnej 

lub rejonie altan śmietnikowych, miejsc ustawienia pojemników, lub miejsc wyznaczonych przez 

zarządców budynków wielolokalowych, nie wcześniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru 

przez jednostkę wywozową, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego 

uprawnione. 

§ 5. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, 

z którym Miasto Brańsk zawrze umowę na odbiór odpadów. 

§ 6. Godziny funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz szczegółowy 

zakres świadczonych usług określone zostaną w Regulaminie PSZOK i udostępnione na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Brańsk oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów należy zgłaszać 

w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia do Urzędu Miasta Brańsk: 

1) pisemnie, dostarczając zgłoszenie pod adres: Urząd Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk; 

2) ustnie – osobiście lub telefonicznie – pod nr tel. 85 73 75 005 w. 25; 

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk. 

§ 9. Traci moc uchwała nr 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. 

poz. 4821). 

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

z dniem 1 stycznia 2021 r.  

Przewodniczący Rady Miasta 

Heronim Edward Bolesta 
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