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UCHWAŁA NR XII/107/2020
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki
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. 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 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 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIV/143/2017 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki (Dz. Urz. Województwa
Podlaskiego z 2018 r. poz. 95).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Stanisław Czarniecki
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Załącznik do uchwały Nr XII/107/2020
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 25 czerwca 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynki, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz selektywnego
zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
§ 2. 1. Określa się rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
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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.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 mogą być zbierane i odbierane łącznie.
3. Ustala się sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) bezpośrednio na terenie nieruchomości;
2) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6 oraz niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości.
5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Lokalizacja punktu oraz szczegółowy zakres świadczonych usług zostaną
określone odrębnie i udostępnione na stronie internetowej Gminy Krynki oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 12 - 14 odbierane będą również bezpośrednio z terenu
nieruchomości w ramach okresowej zbiórki, w ustalonych terminach podanych do publicznej wiadomości.
§ 3. 1. Powstające na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach.
2. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi:
1) kompostowanie w przydomowych kompostownikach powinno być prowadzone w taki sposób, aby
nie powodowało uciążliwości dla otoczenia;
2) kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach
nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko.

należy

prowadzić

w sposób

3. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz gromadzenia w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciel jest zwolniony z obowiązku posiadania worka lub
pojemnika na te odpady.
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Rozdział 3.
Wymagania w zakresie uprzątania zanieczyszczeń
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątania błota, śniegu,
lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości oraz
z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Ustala się następujące zasady w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego:
1) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;
2) dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób
nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód
roztopowych.
Rozdział 4.
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi
§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi:
1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie o nawierzchni szczelnej pod
warunkiem, odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników
bezodpływowych;
2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się pod warunkiem
braku negatywnego oddziaływania na środowisko i uciążliwości dla otoczenia.
Rozdział 5.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników i worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
z zastrzeżeniem ust. 2 - 3:
1) pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) pojemniki do selektywnego zbierania: tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych;
3) pojemniki do selektywnego zbierania papieru;
4) pojemniki do selektywnego zbierania szkła;
5) pojemniki do selektywnego zbierania bioodpadów;
6) kosze lub pojemniki uliczne do gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych.
2. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w sytuacji
wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
dopuszcza się zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w szczelnych workach.
3. Dopuszcza się stosowanie worków zgodnych z kolorystyką określoną w § 7 do selektywnego
gromadzenia następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
2) szkła;
3) papieru;
4) bioodpadów.
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§ 7. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych wprowadza się następującą kolorystykę
pojemników lub worków:
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.
§ 8. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zależności od liczby osób
zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych - co najmniej 30 l na 1 mieszkańca na 1 miesiąc;
2) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) dla szkół - 3 l na każdego ucznia i pracownika,
b) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,
c) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 120 l na lokal,
d) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,
f) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie - 20 l na jedno miejsce noclegowe,
g) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie sezonu to jest od 1 kwietnia do
31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być
dostosowana do ilości powstających odpadów,
h) dla cmentarzy - 5 l na każde 10 miejsc pochówku;
3) w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna
pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne określana jest zgodnie
z pkt 1 i 2, oddzielnie dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i części nieruchomości,
na której nie zamieszkują mieszkańcy;
4) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bądź wykorzystywane jedynie przez część roku
- 1 pojemnik o pojemności 120 l.
§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych:
1) na terenie nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych:
a) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – pojemniki lub worki o pojemności 80 l (wskazane 120 l),
b) budynkami wielolokalowymi – pojemniki o pojemności 240 l (wskazane 1100 l);
2) na terenie nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – pojemniki
lub worki o pojemności 120 l;
3) w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, minimalna
pojemność pojemników lub worków na selektywnie zbierane odpady komunalne określana jest zgodnie
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z pkt 1 i 2, oddzielnie dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i części nieruchomości,
na której nie zamieszkują mieszkańcy;
4) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część rokupojemniki lub worki o pojemności 80 l (wskazane 120 l).
§ 10. Na drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości należących do gminy i służących do użytku
publicznego, należy ustawiać kosze lub pojemniki uliczne o pojemności od 10 l do 80 l.
§ 11. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia
odpadów komunalnych.
Rozdział 6.
Wymagania techniczne dotyczące pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych
§ 12. 1. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zamykane,
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących
przepisach prawa i normach technicznych.
2. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być wykonane z tworzywa o grubości
zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu.
3. Pojemniki oraz worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być zgodne
z zapisami § 7.
Rozdział 7.
Warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
§ 13. 1. Ustala się następujące warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych winna spełniać przepisy rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
2) pojemniki należy ustawić w granicach nieruchomości której służą,
zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń;

w miejscu

wydzielonym,

3) pojemniki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, w sposób niepowodujący nadmiernych
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia podmiotowi odbierającemu odpady
komunalne, swobodnego dostępu do pojemników, umożliwiając ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi
lub mienia. W terminie odbioru odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki
i worki wypełnione odpadami w miejscach umożliwiających ich odbiór.
3. Kosze lub pojemniki uliczne rozmieszcza się w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, charakteryzujących się nasilonym ruchem pieszych, w szczególności
przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkach, placach zabaw,
w miejscach niepowodujących utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów.
Rozdział 8.
Standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 14. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym poprzez:
1) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich przeznaczonych;
2) dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytworzonych odpadów w celu niedopuszczenia
do przepełnienia pojemników;
3) zamykanie pojemników;
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4) poddawanie ich w miarę potrzeb czyszczeniu preparatami dezynfekcyjnymi usuwającymi drobnoustroje,
owady oraz nieprzyjemne zapachy.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być uszkodzone, bądź pozbawione
istotnych elementów wyposażenia, w szczególności powodujących przedostawanie się odpadów na zewnątrz.
3. Kosze i pojemniki uliczne rozmieszczone w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego winny być systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich
przepełnienia oraz utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
4. Miejsca gromadzenia odpadów, w tym lokalizacji pojemników, należy utrzymywać w czystości
i porządku poprzez systematyczne opróżnianie pojemników, nie dopuszczając do ich przepełnienia, usuwanie
zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów, a w razie konieczności – dezynfekcję
tych miejsc.
Rozdział 9.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 15. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, zgodnie z harmonogramem określonym przez Gminę Krynki, udostępnionym na stronie
internetowej Gminy Krynki i w sposób zwyczajowo przyjęty:
a) dla 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) dla 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) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych, usługowych, rzemieślniczych,
produkcyjnych, cmentarzy oraz ogródków działkowych - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
nie dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady;
b) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

᠆ jak dla nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne;
3) selektywnie zebrane odpady komunalne odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
zgodnie z harmonogramem określonym przez Gminę Krynki, udostępnionym na stronie internetowej
Gminy Krynki i w sposób zwyczajowo przyjęty:
a) dla 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) dla 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.
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4) selektywnie zebrane odpady komunalne odbierane z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych,
produkcyjnych, cmentarzy oraz ogródków działkowych:

usługowych,

rzemieślniczych,

᠆ 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) w przypadku nieruchomości, ma których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - jak
dla nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne.
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z harmonogramem określonym przez Gminę
Krynki, udostępnionym na stronie internetowej Gminy Krynki i w sposób zwyczajowo przyjęty
- nie rzadziej niż 2 razy w roku;
6) na drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości należących do gminy i służących do użytku
publicznego, kosze lub pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością nie dopuszczającą
do ich przepełnienia, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
§ 16. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego, powinno odbywać się z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia,
uzależnioną od pojemności zbiornika i ilości nieczystości ciekłych. Właściciel nieruchomości zapewnia firmie
wywozowej swobodny dostęp do szczelnego zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do gromadzenia
nieczystości ciekłych, umożliwiając jego opróżnienie przez pojazd asenizacyjny bez narażania na szkodę ludzi
lub mienia.
Rozdział 10.
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi
§ 17. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, należy zbierać w pojemnikach i udostępniać w terminie
odbioru, przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów komunalnych;
2) selektywnie zebrane odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach i przekazywać w terminie
odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów komunalnych;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych można przekazywać
w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów komunalnych lub samodzielnie
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
4) przeterminowane leki powstające w nieruchomościach zamieszkałych należy gromadzić w przeznaczonych
do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych;
5) zużyte baterie i akumulatory powstające w nieruchomościach zamieszkałych należy gromadzić
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie placówek oświatowych, handlowych,
urzędów i instytucji lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w nieruchomościach zamieszkałych można
przekazywać w terminie odbioru przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów komunalnych lub
samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
7) odpady niebezpieczne, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w nieruchomościach zamieszkałych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki oraz odpady
tekstyliów i odzieży, powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
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8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z nieruchomości
zamieszkałych należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
lub zlecić odbiór przedsiębiorcy uprawnionemu do świadczenia usług w tym zakresie jako usługę
komercyjną.
Ilość i rodzaj nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlano – remontowych do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych określa odrębna uchwała.
9) zużyte opony powstające w nieruchomościach zamieszkałych można przekazywać w terminie odbioru
przedsiębiorcy świadczącemu usługę odbioru odpadów komunalnych, samodzielnie dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub indywidualnie zlecić odbiór przedsiębiorcy
uprawnionemu do świadczenia usług w tym zakresie jako usługę komercyjną;
10) w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej odpady wymienione w pkt 3, 6, 9 należy wystawiać
nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem określonym w harmonogramie, w miejscu,
w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiającym
ich sprawny odbiór przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych.
2. Ustala się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości:
1) zgromadzone nieczystości ciekłe powinny być odbierane przez podmiot uprawniony do świadczenia usług
w tym zakresie i dostarczane do stacji zlewnej;
2) właściciel nieruchomości nie może dopuścić do przepełnienia zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni
ziemi lub wód podziemnych;
3) zabrania się wprowadzania nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych oraz
wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;
4) przenośne toalety publiczne powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producentów, utrzymywane
w czystości, dezynfekowane i opróżniane z częstotliwością uzależnioną od potrzeb.
Rozdział 11.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej
kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla
otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.
Rozdział 12.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności,
mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla otoczenia.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, terenach zielonych itp., przy czym zanieczyszczenia
winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.
3. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób
niepełnosprawnych.
Rozdział 13.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 20. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej: przeznaczonych do użytku publicznego, o zabudowie wielorodzinnej.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie wymienionych w ust. 1, dozwolone jest
utrzymywanie zwierząt gospodarskich, jeżeli nie sprawi to uciążliwości dla otoczenia oraz będzie dokonywane
w zgodzie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
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Rozdział 14.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku podlegają obszary:
1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego;
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub
składowania produktów rolno – spożywczych;
3) gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwnicze, węzły cieplne, studzienki przyłączy
wodociągowych lub kanalizacyjnych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym: od dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia;
2) w terminie jesiennym: od dnia 15 października do dnia 30 października.

