UCHWAŁA NR LXXIII/1770/17
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały 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.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) w związku
z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Załączniku Nr 1 do uchwały 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, zwanego dalej Regulaminem, w art. 28, wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zakazuje się chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt
gospodarskich takich jak: bydło, konie, strusie, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, króliki na
obszarze Gminy Miejskiej Kraków określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.”
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy ogrodów
o powierzchni powyżej 50 arów utrzymywanych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe,
istniejących gospodarstw rolnych, utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do wykonywania
usług przewozowych i rekreacyjnych, wynikających z zarejestrowanej działalności i stanowiących
źródło utrzymania posiadaczy zwierząt oraz prowadzenia chowu drobiu (z wyłączeniem perlic,
indyków, strusi oraz kogutów pozostałych gatunków), królików - do 5 sztuk zwierząt. Ogólną,
minimalną powierzchnię nieruchomości, na której dozwolone jest utrzymywanie drobiu i królików
ustala się na 4 ary.”
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej poza obszarem Gminy Miejskiej Kraków określonym
w Załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod
warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony
zwierząt określonych odrębnymi przepisami. Ustala się minimalną ogólną powierzchnię
niezabudowaną nieruchomości, na której dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich:
1) dla bydła, koni, strusi – 50 arów;
2) dla kóz, owiec, trzody chlewnej – 10 arów;
3) dla drobiu, królików – 4 ary.”
4) w ust. 4 po punkcie 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) dopuszcza się usytuowanie pasiek na
dachach budynków nie wyższych niż 25 metrów pod warunkiem spełnienia następujących
wymagań:
a) miejsce, w którym zlokalizowana jest pasieka musi być zabezpieczone przed dostępem
przypadkowych osób,
b) na dachu budynku może znajdować się do pięciu pni pszczelich, zlokalizowanych co najmniej
5 metrów od krawędzi dachu, a dopuszczalna ich ilość na 1 km2 obszaru miasta nie może
przekraczać 20,
c) ule muszą być zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie a pszczoły winny
mieć zapewniony dostęp do poideł z wodą, zainstalowanych w sposób uniemożliwiający ich
przewrócenie w miejscu zlokalizowania pasieki,
d) ule winny być zasiedlone wyłącznie rasami pszczół dopuszczonymi do rozrodu na terenie kraju,
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e) właściciel pasieki winien zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku
z prowadzoną działalnością rolniczą (prowadzenie pasieki),
f) każdorazowo, zgodę na prowadzenie pasieki wyrazić powinien właściciel, zarządca budynku,
a zgoda ta w formie pisemnej winna być przedłożona w Wydziale Kształtowania Środowiska
Urzędu Miasta Krakowa podczas dokonywania zgłoszenia lokalizacji pasieki. W przypadku
wycofania zgody, o której mowa powyżej – pasieka musi zostać niezwłocznie (w terminie od
początku kwietnia do końca października) przeniesiona w inne miejsce lub zlikwidowana.”
§ 2. Do Regulaminu, stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta
Krakowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Kraków, dodaje się Załącznik Nr 2 „Obszar Gminy Miejskiej Kraków, w którym obowiązuje zakaz
prowadzenia chodu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich”, który otrzymuje brzmienie
zgodne z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec
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Załącznik do Uchwały Nr LXXIII/1770/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 31 maja 2017 r.
Załącznik Nr 2 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Kraków
Obszar Gminy Miejskiej Kraków, w którym obowiązuje zakaz prowadzenia chowu, hodowli
i przetrzymywania zwierząt gospodarskich
Granica prowadzona jest środkiem ulic. Obszar obejmuje nieruchomości położone w obrębie
niżej wymienionych ulic, a jego granica przebiega od przecięcia al. 29 Listopada z granicą miasta
w kierunku wschodnim, ul. Węgrzecką, ul., Reduta do ul. Powstańców, w kierunku wschodnim do
ul. Morcinka, dalej, wzdłuż torów kolejowych do ul. Zesławickiej, ul. Zesławicką do ul. Petofiego,
ul. Architektów do ul. Kocmyrzowskiej, ul. Kocmyrzowską do ul. Darwina, ul. Darwina,
ul. Lubocką, ul. Burzową, dalej wzdłuż linii kolejowej do ul. Wielkich Pieców, ul. Wielkich
Pieców, ul. Organki, przez tory kolejowe do ul. Za Górą, ul. Za Górą na zachód, a następnie
wzdłuż torów kolejowych do ul. Igołomskiej, ul. Igołomską na zachód, ul. Ptaszyckiego,
ul. Klasztorną, ul. Odmętową, ul. Podbipięty, ul. Na Załęczu, ul. Skręconą, ul. Ciepłowniczą,
ul. Szafrańską do Wisły, przez Wisłę na południe do ul. Lipskiej, ul. Lipską, ul. Mierzei Wiślanej,
ul. Bagrową do torów kolejowych, dalej torami na wschód do ul. Półłanki, ul. Półłanki,
ul. Bieżanowską, ul. Małą Góra, ul. Kosocicką, ul. Rżącką, ul. Cechową, ul. Stojałowskiego,
ul. Herberta do obwodnicy autostradowej, obwodnicą na zachód do ul. Dębskiego, od
ul. Dębskiego w linii prostej na północ do ul. Biskupa Małysiaka, ul. Komuny Paryskiej,
ul. Zawiłą, ul. Babińskiego, ul. Dr. Piltza, ul. Lubostroń, ul. Czerwone Maki przez ul. Bunscha do
ul. Mochnaniec, ul. Obrońców Helu, ul. Skotnicką, ul. Gronostajową, ul. Grota – Roweckiego,
ul. Norymberską, ul. Wyłom, ul. Salezjańską, ul. Zielną, ul. Pietrusińskiego, ul. Tyniecką, Mostem
Zwierzynieckim przez Wisłę, ul. Księcia Józefa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Piastowską do rzeki
Rudawy, rzeką na zachód do ul. Jesionowej, ul. Na Błonie, ul. Balicką do ul. Armii Krajowej,
dalej do Ronda Ofiar Katynia, ul. Jasnogórską, ul. Stelmachów, ul. Jordanowską, ul. Łokietka, ul.
Rybałtowską wzdłuż torów kolejowych na wschód do ul. Siewnej, ul. Natansona, ul. Górką
Narodową, ul. Witkowicką do al. 29 Listopada do granic miasta.
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