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UCHWAŁA NR XII/108/2020
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH
z dnia 25 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
opłatę
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020, z 2020 r.
poz. 150, 284, 875) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie:
1) rodzajów i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio z terenu
nieruchomości zamieszkałych będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
3) metale, w tym opakowania z metali;
4) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych;
5) szkło, w tym opakowania ze szkła;
6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
7) bioodpady;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony.
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2. Worki na odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, metale, bioodpady są dostarczane właścicielom nieruchomości przez wykonawcę usługi
odbioru odpadów. Worki powinny posiadać kolorystykę i charakterystykę wyszczególnioną w ust. 3 i 4
niniejszej uchwały.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się zgodne
z poniższą kolorystyką worki w następującej ilości:
1) niebieskie oznakowane napisem ,,Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) zielone oznakowane napisem ,,Szkło” z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) żółte oznakowane napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady metali, w tym
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) brązowe z napisem ,,Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów.
4. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o odpowiedniej grubości
zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu. Worki powinny mieć pojemność minimum 80 l, przy czym wskazana
jest pojemność 120 l i większa.
5. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości
zamieszkałych mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujące rodzaje
odpadów:
1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) metale, w tym opakowania z metali;
3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło, w tym opakowania ze szkła;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) 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 igły i strzykawki;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
14) zużyte opony;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe;
16) tekstylia;
17) odzież.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, w postaci gruzu ceglanego i betonowego oraz odpadów z materiałów
ceramicznych, pochodzących z drobnych prac remontowych, w rocznym limicie 70 kg na pojedynczą
nieruchomość zamieszkałą, mogą być dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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7. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów
komunalnych wymienionych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Od mieszkańców nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one
pochodzenia komunalnego.
§ 3. 1. Rodzaje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy, ze względu na sposób i częstotliwość
odbioru:
1) grupa podstawowa obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, bez względu
na ilość zgromadzonych odpadów, do której zalicza się: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, bioodpady;
2) grupa dodatkowa obejmująca odpady elektryczne i elektroniczne, meble i odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
tekstylia, odzież oraz 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 igły i strzykawki oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zostaną podane do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie www.krynki.pl.
3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych należących do grupy podstawowej:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane z:
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

᠆ w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
᠆ w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
b) budynków mieszkalnych wielolokalowych:

᠆ w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
᠆ w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
2) selektywnie zebrane odpady komunalne odbierane z:
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

᠆ bioodpady - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, w okresie
od listopada do marca - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,

᠆ papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż
1 raz na miesiąc,
b) z budynków mieszkalnych wielolokalowych:

᠆ bioodpady - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, w okresie
od listopada do marca - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,

᠆ papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż
1 raz na miesiąc.
4. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych należących do grupy dodatkowej:
1) odpady elektryczne i elektroniczne, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - odbiór z terenu
nieruchomości nie rzadziej niż 2 razy w roku (w ramach okresowej zbiórki) lub według zapotrzebowania
samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia, odzież
oraz 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 igły i strzykawki oraz odpady budowlane i rozbiórkowe – według
zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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§ 4. 1. Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne
wymienione w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały, dostarczone samodzielnie przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych;
2) odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być
posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone;
3) przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do
zbierania w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich czystości, składu i zabezpieczenia;
4) osoba dostarczająca odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązana jest
umieścić je w odpowiednim pojemniku lub miejscu na terenie punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
5) odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są nieodpłatnie.
2. Burmistrz Krynek podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie
Gminy Krynki www.krynki.pl lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dni i godziny
otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wykaz odbieranych w nim rodzajów
odpadów komunalnych.
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
zgłaszać z podaniem danych nieruchomości i właściciela do Urzędu Miejskiego w Krynkach pisemnie na adres:
Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki, telefonicznie na numer tel. 85-7228-550
lub elektronicznie na adres: kancelaria@krynki.pl.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.
§ 7. Traci moc uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 grudnia 2017 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 opłatę (Dz. Urz.
Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 96).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Stanisław Czarniecki

