UCHWAŁA NR LXIII/918/12
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6r
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 r. poz. 391) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy;
2) częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy;
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy;
4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy.
§ 2. 1. Rodzaje odpadów komunalnych, częstotliwość i szczegółowe wymagania w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli takich nieruchomości określa
Załącznik nr 1 do Uchwały.
2. Ilość odbieranych odpadów komunalnych wskazanych w Załączniku nr 1 do Uchwały przyjmuje się 7,8 kg
jako średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Krakowa w ciągu
tygodnia, co przeciętnie odpowiada nie mniej niż 0,04 m3 objętości tych odpadów.
§ 3. Rodzaje odpadów komunalnych, ilość i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli takich nieruchomości określa
Załącznik nr 2 do Uchwały.
§ 4. Rodzaje odpadów komunalnych, ilość i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposób świadczenia
usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli takich nieruchomości określa
Załącznik nr 3 do Uchwały.
§ 5. Sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy określają przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z późn. zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 7. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa
Bogusław Kośmider
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/918/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.
RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH, CZĘSTOTLIWOŚCI I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ORAZ SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ
PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI
TAKICH NIERUCHOMOŚCI
Tabela 1.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna
Częstotliwość i szczegółowe wymagania
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Zmieszane odpady
komunalne.

Odbieranie co 2 tygodnie odpadów z pojemnika/pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Podstawowa
pojemność pojemnika/pojemników 0,12 m3, 0,18 m3lub 0,24 m3na gospodarstwo domowe. Wybór wielkości
pojemnika/pojemników w ramach dopuszczalnych pojemności należy do właściciela nieruchomości. Powinny być
stosowane pojemniki o największej dostępnej pojemności potrzebnej do zbierania powstającej na terenie danej
nieruchomości ilości odpadów.

Selektywnie
zbierane odpady
komunalne:
- tworzywa
sztuczne,
- papier,
- szkło,
- metal,
- opakowania
wielomateriałowe.

Odbieranie 1 raz w miesiącu worków z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier,
szkło, metal, opakowania wielomateriałowe). Odbieranie takich odpadów następuje wyłącznie w workach
określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne
i powiadamia o tym Zarządcę Systemu.

Selektywnie
zbierane odpady
komunalne:
- odpady
wielkogabarytowe.

Odbieranie z częstotliwością określoną w harmonogramie ustalonym przez Zarządcę Systemu. Sposób odbioru
odpadów określa uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy.

Sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Selektywnie
zbierane odpady
komunalne

Możliwość dostarczenia w ramach opłaty: selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w zakresie tworzyw
sztucznych, papieru, szkła, metalu, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon,
zużytych baterii akumulatorów, odpadów zielonych do wyznaczonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z regulaminem ich przyjmowania.

.
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Tabela 2.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielorodzinna
Częstotliwość i szczegółowe wymagania
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Zmieszane odpady
komunalne.

Odbieranie co najmniej 2 razy w tygodniu odpadów z pojemnika/pojemników ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi. Podstawowy pojemnik to 1,1 m3. Dopuszczalne są ponadto pojemniki o pojemności 0,12 m3, 0,18 m3,
0,24 m3, 0,66 m3, 0,77 m3, 0,8 m3, 2,5 m3, 5,0 m3oraz od 7 m3do 15 m3. Powinny być stosowane pojemniki
o największej dostępnej pojemności potrzebnej do zbierania powstającej na terenie danej nieruchomości ilości
odpadów.

Selektywnie
zbierane odpady
komunalne:
- tworzywa
sztuczne,
- papier,
- metal,
- opakowania
wielomateriałowe.

Odbieranie 1 raz w tygodniu odpadów z pojemników z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi (tworzywa
sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe). W przypadku niedopełniania przez właściciela
nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady
komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zarządcę Systemu. Podstawowy
pojemnik 1,1 m3. W uzasadnionych przypadkach, np.: z uwagi na ograniczenia terenowe i lokalowe, dopuszczalne
jest odbieranie takich odpadów gromadzonych w pojemnikach o mniejszej pojemności lub w workach
z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania
wielomateriałowe).

Selektywnie
zbierane odpady
komunalne
w zakresie szkła.

Odbieranie co najmniej 2 razy w miesiącu odpadów (szkło opakowaniowe) z pojemników o minimalnej pojemności
1,2 m3typu Igloo lub równoważne. Na uzasadniony wniosek właściela nieruchomości dopuszczalne jest zwiększenie
częstotliwości odbierania tych odpadów.W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je,
jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zarządcę Systemu.

Selektywnie
zbierane odpady
komunalne:
- odpady
wielkogabarytowe.

Odbieranie z częstotliwością określoną w harmonogramie ustalonym przez Zarządcę Systemu. Sposób odbioru
odpadów określa uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy.

Sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Selektywnie
zbierane odpady
komunalne

Możliwość dostarczenia w ramach opłaty: selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w zakresie tworzyw
sztucznych, papieru, szkła, metalu, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon,
zużytych baterii akumulatorów, odpadów zielonych itp. do wyznaczonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z regulaminem ich przyjmowania.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/918/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.
RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE ORAZ SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG
PRZEZ PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI
TAKICH NIERUCHOMOŚCI
Tabela 1.
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Częstotliwość i szczegółowe wymagania
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Zmieszane
odpady
komunalne.

Odbieranie odpadów z pojemnika/pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi (w ilości dostosowanej do
potrzeb właściciela nieruchomości, z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru). Dopuszczalne są pojemniki
o pojemności 0,12 m3, 0,18 m3, 0,24 m3, 0,66 m3, 0,77 m3, 0,8 m3, 1,1 m3, 2,5 m3, 5,0 m3oraz od 7 m3do 40 m3oraz praso
kontenery. Powinny być stosowane pojemniki o największej dostępnej pojemności potrzebnej do zbierania powstającej
na terenie danej nieruchomości ilości odpadów.

Selektywnie
zbierane odpady
komunalne:
- tworzywa
sztuczne,
- papier,
- metal,
- opakowania
wielomateriało
we.

Odbieranie pojemników z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier, metal,
opakowania wielomateriałowe), z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru. Dopuszczalne jest odbieranie
takich odpadów w workach określonych w uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane
odpady komunalne i powiadamia o tym Zarządcę Systemu.

Selektywnie
zbierane odpady
komunalne
w zakresie
szkła.

Odbieranie odpadów (szkło opakowaniowe) z pojemników o minimalnej pojemności 1,2 m3typu Igloo lub równoważne,
z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne
przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zarządcę Systemu.

Segregowane
Odbieranie pojemnika o określonej pojemności, dostosowanej do potrzeb właściciela nieruchomości (dotyczy np.
u źródła odpady gastronomii, obiektów hotelowych i handlowych, przedszkoli, żłobków, szkół, placówek opiekuńczych, stołówek dla
kuchenne.
bezdomnych), z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości odbioru.
Sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Selektywnie
Możliwość odpłatnego (zgodnie z cennikiem punktu selektywnego gromadzenia odpadów): dostarczenia selektywnie
zbierane odpady zbieranych odpadów komunalnych w zakresie tworzyw sztucznych, papieru, szkła, metalu, opakowań
komunalne.
wielomateriałowych oraz odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon, zużytych baterii akumulatorów, odpadów zielonych
itp. do wyznaczonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
zgodnie z regulaminem ich przyjmowania.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/918/12
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2012 r.
RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI STANOWIĄ
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A POWSTAJĄ ODOPADY KOMUNALNE ORAZ SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKTY
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI TAKICH
NIERUCHOMOŚCI
Tabela 1.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne
Częstotliwość i szczegółowe wymagania
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Zmieszane odpady komunalne.

Odbieranie co najmniej 2 razy w tygodniu odpadów z pojemnika/pojemników
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi (w ilości dostosowanej do potrzeb
właściciela nieruchomości, z uwzględnieniem niezbędnej częstotliwości
odbioru). Podstawowy pojemnik to 1,1 m3. Dopuszczalne są ponadto pojemniki
o pojemności 0,12 m3, 0,18 m3, 0,24 m3, 0,66 m3, 0,77 m3, 0,8 m3, 2,5 m3,
5,0m3oraz od 7 m3do 40 m3oraz praso kontenery. Powinny być stosowane
pojemniki o największej dostępnej pojemności potrzebnej do zbierania
powstającej na terenie danej nieruchomości ilości odpadów.

Selektywnie zbierane odpady komunalne:
- tworzywa sztuczne,
- papier,
- metal,
- opakowania wielomateriałowe.

Odbieranie 1 raz w tygodniu odpadów z pojemników z selektywnie zbieranymi
odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania
wielomateriałowe).
W przypadku
niedopełniania
przez
właściciela
nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako
zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Zarządcę Systemu.
Podstawowy pojemnik 1,1 m3. W uzasadnionych przypadkach, np.: z uwagi na
ograniczenia terenowe i lokalowe, dopuszczalne jest odbieranie takich odpadów
gromadzonych w pojemnikach o mniejszej pojemności lub w workach
z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi (tworzywa sztuczne, papier,
metal, opakowania wielomateriałowe).

Selektywnie zbierane odpady komunalne szklane.

Odbieranie 2 razy w miesiącu odpadów (szkło opakowaniowe) z pojemników
o minimalnej pojemności 1,2 m3typu Igloo lub równoważne. W przypadku
niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady
komunalne przyjmuje je, jako zmieszane odpady komunalne i powiadam o tym
Zarządcę Systemu.

Cześć nieruchomości, na
której zamieszkują
mieszkańcy.

Odbieranie z częstotliwością określoną w harmonogramie ustalonym przez
Zarządcę Systemu. Sposób odbioru odpadów określa uchwała Rady Miasta
Krakowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy.

Selektywnie zbierane
odpady komunalne:
odpady wielkogabaryto
we.

Sposób świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Cześć
Selektywnie zbierane odpady
nieruchomości, komunalne
na której
zamieszkują
mieszkańcy.

Możliwość dostarczenia w ramach opłaty: selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych w zakresie tworzyw sztucznych, papieru, szkła, metalu,
opakowań wielomateriałowych oraz odpadów niebezpiecznych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon, zużytych baterii akumulatorów,
odpadów zielonych itp. do wyznaczonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie
z regulaminem ich przyjmowania.

Cześć
Selektywnie zbierane odpady
nieruchomości, komunalne

Możliwość odpłatnego (zgodnie z cennikiem punktu selektywnego
gromadzenia odpadów): dostarczenia selektywnie zbieranych odpadów
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na której nie
zamieszkują
mieszkańcy,
a powstają
odpady
komunalne.

komunalnych w zakresie tworzyw sztucznych, papieru, szkła, metalu,
opakowań wielomateriałowych oraz odpadów niebezpiecznych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon, zużytych baterii akumulatorów
odpadów zielonych itp. do wyznaczonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie
z regulaminem ich przyjmowania.
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