UCHWAŁA NR CVIII/2829/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o
ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji

, dotyczącej zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów
segregowanych z domów jednorodzinnych.

RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) w związku art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji w zakresie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów
segregowanych z domów jednorodzinnych, Rada Miasta Krakowa wyraża wolę uwzględnienia
zgłoszonej petycji w trakcie prac nad zmianą uchwał dotyczących Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. 1. Powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa realizację uchwały w zakresie wskazanym
w § 1 pkt 1.
2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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Załącznik do uchwały Nr CVIII/2829/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Uzasadnienie
W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynęła do Rady Miasta Krakowa petycja złożona przez

(wyłączenie jawności
w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta

, w sprawie zwiększenia częstotliwości

Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

odbioru odpadów segregowanych z domów jednorodzinnych.
Zgodnie z obowiązującą procedurą, petycja została przekazana do Prezydenta Miasta Krakowa
celem przygotowania i przedstawienia informacji umożliwiających jej rozpatrzenie przez Radę Miasta
Krakowa.
W dniu 16 maja 2018 r. Prezydent Miasta Krakowa przekazał wyjaśnienia, z których wynika,
iż częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej zostały określone w uchwale nr XLVII/846/16 Rady Miasta
Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Kraków (ze zm.) oraz w uchwale nr XLVII/845/16 Rady Miasta Krakowa z dnia
8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokonywanie jakichkolwiek
zmian dotyczących szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Kraków wymaga zmiany powyższych uchwał. Z dniem 1 lipca 2017 roku weszło w życie
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), które ujednolica
w całym kraju system selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Środowiska, w zabudowie jednorodzinnej zbierane będą
oddzielnie następujące selektywne zbierane odpady:
• papier i opakowania z tektury do worków koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;
• szkło i opakowania ze szkła do worków koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
• metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i odpady
opakowaniowe wielomateriałowe do worków koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”;
• odpady, w skład których wchodzą odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów, do worków koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.
Aktualnie trwają prace nad zmianą dotychczas funkcjonującego Zintegrowanego Systemu
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z zapisami
przedmiotowego rozporządzenia. Wprowadzenie w życie zmian planowane jest na dzień
1 kwietnia 2019 roku. Stosowne uregulowania zawarte zostaną w uchwałach Rady Miasta Krakowa
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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W związku z powyższym rekomenduję wyrażenie woli przez Radę Miasta Krakowa
o uwzględnieniu przez Prezydenta Miasta Krakowa treści petycji (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na
podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu
Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa)

przy pracach nad zmianą wyżej wymienionych uchwał.
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