UCHWAŁA NR LXI/592/96
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 października 1996 r.
w sprawie kierunków polityki gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58
poz. 261/, art. 1 pkt 16 lit. c ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji
określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organami administracji
rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 34 poz.198, Nr 43 poz. 253 i Nr 87 poz.
506 oraz z 1991 r. Nr 95 poz. 425, Nr 107 poz. 464 i Nr 114 poz. 492/, a także par. 2 ust. 1 i 2
pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony
środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości i
porządku w miastach i wsiach /Dz. U. Nr 24 poz. 91/ - Rada Miasta Krakowa uchwala, co
następuje:
§ 1.
Przyjmuje się kierunki polityki gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Krakowie w
celu zorganizowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
1. Podstawowe kierunki gospodarki odpadami komunalnymi
1.1. Składowanie odpadów na kontrolowanym składowisku odpadów komunalnych z
zapewnieniem ochrony otoczenia przed uciążliwością składowiska (jeden lub kilka
obiektów).
1.2. Składowanie odpadów zielonych na odrębnych kontrolowanych składowiskach.
1.3. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych do unieszkodliwienia poprzez:
- intensyfikację selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, w tym: papieru, szkła, metalu,
tworzyw sztucznych oraz odpadów organicznych,
- segregację odpadów "u źródła".
1.4. Stymulowanie powstawania zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów.
1.5. Wprowadzenie wymogów technicznych dla firm odbierających odpady celem
umożliwienia kontroli świadczenia usług pod kątem uciążliwości oraz pełnej kontroli
przepływu strumienia odpadów.
1.6. Wprowadzenie mechanizmów wymuszania pozytywnie ekologicznych zachowań
(wzmocnionych uruchomieniem zachęt ekonomicznych) wobec firm odbierających odpady.
1.7. Wprowadzenie systemu zachęt dla mieszkańców jako "producentów" odpadów i
bezpośrednich wykonawców segregacji "u źródła".

1.8. Wszystkie przedsięwzięcia techniczne omówione w punktach 1.1 - 1.6. realizowane będą
w oparciu o nowoczesne i gwarantujące ochronę środowiska technologie.
2. Zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi
2.1. Składowisko komunalne pozostanie pod ścisłą kontrolą gminy, zaś jego administrowanie
będzie powierzane w drodze kontraktu (wariant: administrowanie przez zakład gminny).
2.2. Odbiór odpadów z nieruchomości prowadzony będzie jako działalność rynkowa, przy
czym jeśli powstanie stosowna podstawa prawna (ustawa o działalności gospodarczej gmin)
wprowadzony zostanie system licencjonowania tych usług dla zapewnienia nieuciążliwości
tej działalności dla otoczenia (np. samochody bezpylne).
2.3. Zakłady przeróbcze odpadów komunalnych powstawać będą jako samodzielne
przedsięwzięcia gospodarcze, gmina wspierać je będzie przez ewentualne udostępnienie
gruntów i koordynację działań.
3. Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
3.1. Zakłady przeróbcze odpadów komunalnych powinny samodzielnie finansować swoją
działalność. Gmina może wspierać te działania poprzez: udostępnianie terenów, zakup
kompostu, ulgi podatkowe itp. Nowe szersze możliwości stymulującej roli Gminy mogą
powstawać po spodziewanych zmianach prawa.
3.2. System segregacji odpadów winien odbywać się z udziałem Gminy - budżet, GFOŚiGW.
Docelowo planuje się prowadzenie systemu przez firmy odbierające odpady z nieruchomości
jako działalności rynkowej. Gmina wówczas pełnić będzie rolę koordynatora ze wsparciem
finansowym z budżetu gminy np. zakup pojemników.
3.3. Działalność składowiska oraz związane z nim inwestycje winny się samofinansować
poprzez regulację opłat za składowanie odpadów.
§ 2.
Uznaje się za nieodzowną dalszą eksploatację składowiska odpadów komunalnych w
Baryczy. Eksploatacja II etapu prowadzona będzie z równoległą realizacją inwestycji
związanych ze składowiskiem i jego strefą ochronną oraz wysiedleń i wykupów nieruchomości zgodnie z Planem Społeczno-Gospodarczym Gminy Miasta Krakowa na lata
1996 - 2000, z równoczesnym dążeniem do osiągnięcia kompromisów ze społecznością
lokalną w celu poprawy warunków życia mieszkańców osiedli położonych w sąsiedztwie
składowiska a stanowiącym element rekompensat z tytułu istnienia i lokalizacji składowiska.
Zakończenie tych zadań warunkuje podjęcie eksploatacji składowiska w III etapie.
Eksploatacja III etapu będzie prowadzona z zastosowaniem nowoczesnych technik
składowisk kontrolowanych. Eksploatacja składowiska będzie zakończona po wykorzystaniu
terenów II i III etapu składowiska.
§ 3.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do:

1/ opracowania szczegółowego programu realizacji niniejszej uchwały w zakresie: regulacji
stanów własności terenów, inwestycji, eksploatacji i finansowania,
2/ przedstawiania Radzie Miasta Krakowa, w każdym półroczu kolejnych lat realizacji
uchwały, szczegółowej informacji o przebiegu jej realizacji, przyjmując termin złożenia
pierwszej relacji do dnia 15 lipca 1997 r.
§ 4.
Realizacja zadań wynikających z przyjętych kierunków prowadzona
harmonogramu działań stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 5.
Uznaje się za zasadne nawiązanie i utrzymanie stałej współpracy z sąsiednimi gminami w
zakresie utylizacji odpadów komunalnych.
§ 6.
Uznaje się za celowe skorzystanie z doświadczeń innych miast polskich i europejskich,
zwłaszcza o podobnym charakterze (zabytki, struktura przemysłu, wielkość).
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§. 8.
Traci moc uchwała Nr XLVI/325/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 1992 r. w
sprawie kierunków i metod utylizacji odpadów komunalnych dla miasta Krakowa.
§. 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Stanisław HANDZLIK

