UCHWAŁA NR LXXXVII/1296/13
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
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 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami wynikającymi z poz. 645) w związku
z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w załączniku nr 1 wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 1 ust. 2 pkt 2 słowo ,,urządzeń’’ zastępuje się słowem ,,pojemników’’;
2) w art. 2:
a) pkt 4 po czasowniku „rozumie” dodaje się zaimek zwrotny „się”;
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła
w sposób znaczący ich właściwości,”,
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
"10) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów
z czyszczenia ulic i placów,”,
d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu
ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi
właściwościami i takimi samymi cechami,”,
e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
"15) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną budynkiem wolnostojącym albo
budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, lub nieruchomość zabudowaną
budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi lub inwentarskimi w rodzinnych gospodarstwach
rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych,”,
f) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
"16) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną budynkiem lub budynkami
mieszkalnymi innymi niż te, o których mowa w pkt 15,”,
g) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
"18) zbieraniu opadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc
przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów
i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów,”;
3) art. 4 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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"5) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, wyznaczonych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d) ustawy lub zbierać w miejscu nieutrudniającym
korzystanie z nieruchomości wskazanym przez Zarządcę Systemu; odpady wielkogabarytowe powinny być
gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru; dopuszcza się zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym w pobliżu nieruchomości, w pasie drogowym, po
uzyskaniu zgody zarządcy drogi.”;
4) art. 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) szkło należy zbierać do pojemnika na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne, spełniającego
wymagania określone w art. 17 ust. 2 Regulaminu. Odpady te można także dostarczać do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyznaczonych zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d) ustawy;
w przypadku braku możliwości zbierania na nieruchomości szklanych odpadów komunalnych do pojemnika,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, dopuszcza się zbieranie tych odpadów w workach na selektywnie
zbierane szklane odpady komunalne, spełniających wymagania określone w art. 17 ust. 2a Regulaminu,
umieszczanych w pojemnikach na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne, opisanych w art. 17 ust. 2a
Regulaminu.”;
5) art. 9 pkt 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:
"b) współuczestnictwo w organizowaniu lub organizowanie na terenie Miasta Krakowa dwa razy w roku akcji
typu „akcja sprzątanie świata,”;
6) podrozdział 6 rozdziału 2 oznacza się jako podrozdział 4;
7) art.17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Pojemnik na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne z terenu nieruchomości wielorodzinnych,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania:
1) powinien posiadać kolor zielony,
2) powinien posiadać minimalną pojemność 1,2 m3,
3) powinien być wykonany w typie Igloo lub równoważnym,
4) powinien posiadać certyfikat zgodności z europejską normą,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2a.”;
8) w art. 17 po ust. 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:
"2a. W przypadku braku możliwości zbierania na nieruchomości szklanych odpadów komunalnych do
pojemnika, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się zbieranie tych odpadów w workach na selektywnie zbierane
szklane odpady komunalne, składowanych w pojemnikach na selektywnie zbierane odpady komunalne
o pojemności 0,12 m³ lub 0,24 m³, przeznaczonych tylko i wyłącznie do gromadzenia w nich worków
z selektywnie zebranymi szklanymi odpadami komunalnymi. Worek na selektywnie zbierane szklane odpady
komunalne, składowany w pojemnikach, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinien spełniać następujące
wymagania:
1) powinien być przeźroczysty,
2) powinien posiadać pojemność czynną (po związaniu) nie większą niż 0,06 m3,
3) powinien być wykonany z folii polietylowej PE-LD 02 lub z równoważnego materiału,
4) powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 15 kg,
5) powinien posiadać takie zamknięcie, aby uniemożliwić wysypywanie się z niego odpadów.”;
9) w art. 24:
a) ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) raz w tygodniu dla nieruchomości które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy.”,
b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) raz na tydzień dla zabudowy wielorodzinnej z wyłączeniem szklanych opakowań, które odbierane są
z zabudowy wielorodzinnej z częstotliwością nie rzadszą niż dwa razy w miesiącu,”,
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c) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) raz w tygodniu dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych na nich odpadów komunalnych,
jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności
w przypadku nierównomiernego powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości) nie rzadziej niż raz na
miesiąc.”;
2. Niniejsza zmiana Regulaminu uzyskała opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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