
 
 
ZARZĄDZENIE NR 2950/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały  
Rady Miasta Krakowa w sprawie (przyjęcia) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§1 

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 
 

Prezydent Miasta Krakowa  
/ - /



Druk nr    
   projekt 
Prezydenta Miasta Krakowa 

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.  
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 
który określa zasady utrzymania czystości i porządku, w brzmieniu określonym w załączniku  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Traci moc: 

1) Uchwała Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

2) Uchwała Nr XLIII/529/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2008r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

3) Uchwała Nr XLVIII/601/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

4) Uchwała Nr LXXVIII/1000/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

5) Uchwała Nr LXXXIV/1113/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

 



§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 4. 

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

2. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie uchwały, przedsiębiorcy odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości dostosują zawarte przed dniem jej wejścia w Ŝycie, 
umowy na odbieranie odpadów komunalnych do wymogów określonych w art. 4 ust. 1, art. 8 
ust. 1 i art. 10 ust. 1 Regulaminu. 



UZASADNIENIE 

Niniejsza uchwała stanowi realizację dyspozycji określonej w ustawie z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. 2005 Nr 236, poz. 2008 z późn. 

zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, organem umocowanym na mocy upowaŜnienia 

ustawowego do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest 

rada gminy. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

Przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków uporządkuje i uczyni dokument przejrzystym i bardziej czytelnym.



Załącznik Nr 1 
do uchwały Rady Miasta Krakowa nr 
z dnia 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU  
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW  

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne 

Art. 1  

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 

Art. 2  

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców, osoby przebywające 
czasowo na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie 
na świadczenie usług, w zakresie utrzymania czystości i porządku, o których mowa w art. 7 
ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rozdział 2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku  
na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych 

Art. 3  

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania na jej terenie czystości, porządku 
oraz naleŜytego stanu sanitarno-higienicznego. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dbania o czystość i estetykę ścian 
budynków, ogrodzeń oraz urządzeń infrastruktury technicznej (słupy oświetleniowe, kosze 
uliczne, stacje trafo, itp.). 



3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń: 

1/ z części nieruchomości udostępnionej do uŜytku publicznego, 

2/  wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika  
– połoŜonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

4. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych 
zanieczyszczeń, w tym liści, systematycznie w miarę występujących potrzeb. Błoto, śnieg, 
lód i inne zanieczyszczenia naleŜy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni  
z zachowaniem odstępu minimum 1 m od pnia drzewa, w sposób nie utrudniający ruchu 
pieszych i pojazdów. Materiał uŜyty do likwidacji śliskości chodnika naleŜy usunąć  
z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie do usuwania z budynków i ich 
części oraz urządzeń infrastruktury technicznej sopli i nawisów śniegu stwarzających 
zagroŜenie dla przechodniów, a takŜe do oznakowania w sposób widoczny tego miejsca. 

6. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moŜna przeprowadzać pod warunkiem, Ŝe 
ścieki po przejściu przez osadnik odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników 
bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników 
wodnych lub do ziemi. 

7. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane  
w obrębie nieruchomości, jeŜeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz 
uciąŜliwości dla sąsiadów. 

Rozdział 3  

Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

Art. 4  

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
powstałych na terenie nieruchomości. W wyniku selektywnej zbiórki odpadów 
wytworzonych na terenie nieruchomości wydzieleniu ze strumienia niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych podlegają: papier i tektura, szkło białe oraz kolorowe, 
metale oraz opkowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady z remontów, odpady 
wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
ulegające biodegradacji (w tym odpady roślinne). 

2. Gmina Miejska Kraków, z zastrzeŜeniem ust. 1, stwarza moŜliwość selektywnego zbierania 
papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych  
w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. 



Art. 5  

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposaŜenia jej w dostateczną ilość urządzeń 
słuŜących do zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeŜeniem art. 7 ust. 8. Przez 
„urządzenie” rozumie się pojemniki, kontenery oraz worki z tworzyw sztucznych lub 
materiałów ulegających biodegradacji, z zastrzeŜeniem, Ŝe worki słuŜą wyłącznie do 
gromadzenia surowców wtórnych. Worki, pojemniki i kontenery muszą posiadać oznaczenie 
zawierające: nazwę, adres i nr telefonu przedsiębiorcy, z którym właściciel nieruchomości 
zawarł umowę na odbiór odpadów.  

2. Urządzenia (z wyłączeniem worków), o których mowa w ust. 1, powinny: 

1/ zapewnić gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróŜniania i dla osób 
gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego uŜytkowania oraz dopasowania do 
urządzeń załadowczych pojazdów, 

2/ posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające przed wydostawaniem się odorów, 
rozwiewaniem odpadów, roznoszeniem przez zwierzęta oraz niekorzystnym działaniem 
warunków atmosferycznych. 

3. Liczba urządzeń słuŜących do zbierania odpadów i częstotliwość odbierania odpadów  
z nieruchomości powinna zapewnić nie przepełnienie (nie przeciąŜenie) urządzeń oraz 
utrzymanie czystości i porządku wokół nich, z uwzględnieniem art. 7 ust. 1. 

4. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel 
nieruchomości zgłasza ten fakt przedsiębiorcy odbierającemu odpady, w celu ustalenia 
warunków ich odbioru. 

5. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych naleŜy ustawiać w granicach 
nieruchomości, z zastrzeŜeniem ust. 6, w miejscu wydzielonym, zabezpieczonym przed 
zbieraniem się wody i błota oraz w sposób nie wpływający negatywnie na estetykę otoczenia. 

6. W przypadku, gdy niemoŜliwym jest wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów na terenie 
własnej nieruchomości, ze względu na brak moŜliwości spełnienia wymagań określonych w 
ust. 5, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia uŜytkowania urządzeń 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomości na zasadach 
uzgodnionych z jej właścicielem poprzez zawarcie stosownej umowy. 

7. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady w uzgodnionym 
terminie swobodny dostęp do urządzeń słuŜących do zbierania odpadów komunalnych. 

Art. 6  

1. Przyjmuje się 5 kg jako średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez 
statystycznego mieszkańca Krakowa w ciągu tygodnia, co odpowiada 45 dm3 odpadów. 

2. Przyjmuje się średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych dla róŜnych obiektów 
uŜyteczności publicznej, w wysokości: 

 



Obiekty uŜyteczności publicznej Wskaźnik masowy lub objętościowy 
nagromadzenia odpadów 

Placówki handlowe 3 dm3/m2 powierzchni/tydzień 

Targowiska 4 dm3/m2 powierzchni/tydzień 

Szpitale i placówki słuŜby zdrowia 88 dm3 /łóŜko/tydzień 

Cmentarze 1 dm3/m2 powierzchni/tydzień 

Placówki administracji publicznej 20 dm3 /osobę /tydzień 

Szkoły średnie i wyŜsze 6 dm3/ ucznia (studenta) /tydzień 

3. Przyjmując za podstawę normatywną tygodniową ilość wytworzonych odpadów jak  
w ust. 1, oraz obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, określa się następujące, 
minimalne ilości wytwarzanych odpadów na nieruchomościach: 

Ilość odpadów / tydzień 
Liczba osób  

w nieruchomości Odpady niesegregowane Odpady zbierane 
selektywnie 

1 

2 

3 

4 

więcej niŜ 4 

34 dm3, 

68 dm3, 

102 dm3, 

136 dm3, 

170 dm3, 

11 dm3, 

22 dm3, 

33 dm3, 

44 dm3, 

55 dm3, 

Art. 7  

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposaŜenia jej w minimum jeden pojemnik na 
odpady niesegregowane o pojemności 60 dm3 lub ich wielokrotność – odpowiednio do ilości 
wytworzonych odpadów komunalnych, przy uwzględnieniu wskaźników nagromadzenia 
odpadów o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2, z wyłączeniem ust. 3 i 8. 

2. Zarządcy nieruchomości budynków w zabudowie zwartej (kamienice) oraz wielopiętrowej 
(bloki mieszkalne) powinni dostosować pojemność pojemników na odpady do liczby 
mieszkańców i częstotliwości wywozu, biorąc pod uwagę wskaźnik zapisany w art. 6 ust. 1  
i art.13 ust.1 pkt. 1 i 2. W przypadku znacznego ograniczenia ilości odpadów 
niesegregowanych dopuszcza się zmniejszenie dotychczasowej ilości pojemników na odpady 
niesegregowane. 



3. Zarządy pracowniczych ogrodów działkowych oraz właściciele działek rekreacyjnych 
zobowiązani są do wyposaŜenia ogrodów działkowych w pojemniki i kontenery, przyjmując 
za podstawę do określenia ich wielkości pojemność 30 dm3 na kaŜdą działkę, z wyłączeniem 
okresu zimowego. 

4. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, placówkami 
administracji publicznej, oraz handlowymi, powinni dostosować pojemność pojemników do 
swych indywidualnych potrzeb uwzględniając wskaźniki zawarte w art. 6 ust. 2. 

5. Prowadzący uliczne punkty szybkiej obsługi, dla zapewnienia czystości obowiązani są 
równieŜ do ustawienia na zewnątrz punktu co najmniej 1 pojemnika o pojemności 60 dm3.  

6. Właściciele nieruchomości w obiektach handlowych branŜy spoŜywczej, obiektach 
gastronomicznych, zbiorowego Ŝywienia, zobowiązani są do oddzielnego zbierania  
i przekazywania do odbioru odpadów ulegających biodegradacji. 

7. Właściciele nieruchomości na której prowadzone jest targowisko są zobowiązani do 
oddzielnego, selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i odpadów ulegających 
biodegradacji. 

8. Z obowiązku gromadzenia odpadów komunalnych w urządzeniach do zbierania odpadów 
zwolnieni są właściciele niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia 
budowy, jeŜeli na terenie działki nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

Art. 8  

1. Do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny naleŜy stosować: 

1/ w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej zwartej (kamienice): oddzielne 
pojemniki lub worki o pojemności od 60 dm3, 

2/ w zabudowie wielorodzinnej wielopiętrowej (bloki mieszkalne): pojemniki  
o minimalnej pojemności od 120 dm3. 

2. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady 
roślinne, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady, na podstawie indywidualnego zlecenia lub podczas specjalnie 
organizowanych zbiórek. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące 
kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób 
nie powodujący uciąŜliwości dla otoczenia. 

3. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonym przez właściciela nieruchomości 
miejscu, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie  
i umoŜliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Odpady 
wielkogabarytowe oddaje się na podstawie indywidualnego zlecenia bądź podczas specjalnie 
organizowanych zbiórek, np. wystawka przydomowa, kontenerowa. Odpady 
wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niŜ 24 godziny przed 
wyznaczonym terminem odbioru, uzgodnionym z przedsiębiorcą lub organizatorem zbiórki. 
Dopuszcza się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym w pobliŜu 
nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. 



4. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, zbiera się w workach lub 
kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady, w wyznaczonym miejscu na 
terenie nieruchomości. Dopuszcza się zbiórkę odpadów z remontów w kontenerze ustawionym 
w pobliŜu nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. 

5. Przeterminowane leki naleŜy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie 
wytypowanych aptek, które przystąpiły do ich zbiórki. Wykaz aptek prowadzących zbiórkę 
leków wraz z ich adresami dostępny jest na stronie internetowej www.ekocentrum.krakow.pl 
oraz w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53. 

6. ZuŜyte baterie naleŜy gromadzić w: 

1/ specjalnych pojemnikach rozlokowanych w punktach handlowych na terenie Miasta 
Krakowa, 

2/ specjalnych pojemnikach w palcówkach oświatowych w ramach realizowanego 
programu edukacyjnego dla uczniów, 

3/ specjalnie oznakowanych pojemnikach podczas cyklicznie organizowanych akcji  
o charakterze ekologicznym. 

7. ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych jest 
odbierany przez: 

1/ przedsiębiorców, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych, 

2/ w punktach sprzedaŜy detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zuŜyty 
sprzęt w ilości nie większej niŜ ilość zakupionego nowego sprzętu, 

3/ wyspecjalizowane punkty zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
których wykaz, wraz z adresami umieszczony jest na stronie internetowej 
www.ekocentrum.krakow.pl oraz dostępny w siedzibie Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53. 

8. Odpady opisane w ust. 2-7 właściciel nieruchomości będzie mógł dostarczyć własnym 
środkiem transportu do Zbiorczych Punktów Gromadzenia Odpadów (Centra Recyklingu)  
w momencie ich uruchomienia. 

Art. 9  

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do odprowadzenia nieczystości ciekłych do 
kanalizacji sanitarnej lub, jeŜeli brak jest takiej sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego 
zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, 
spełniających wymogi określone w przepisach odrębnych. 

2. Ilość wytworzonych nieczystości ciekłych dla nieruchomości określa się jako ilość zuŜytej 
wody wg wskazań wodomierza z ilością wywiezionych nieczystości ciekłych. Dla posesji 
nieposiadających wodomierza głównego, ilość zuŜytej wody wylicza się na podstawie zasad 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70). 

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania 
nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, nie dopuszczając do jego przepełnienia. 



4. W przypadku gdy obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest 
technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przyłączenie jej winno nastąpić nie później niŜ  
w ciągu 12 miesięcy od dnia przekazania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do 
eksploatacji. 

Art. 10  

1. Właściciel nieruchomości zapewnia wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 4  
ust. 1, art. 7 ust. 1 oraz oraz art. 9 poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą odbierającym 
odpady komunalne lub nieczystości ciekłe. 

2. W celu umoŜliwienia przygotowania treści umowy, właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest do podania przedsiębiorcy, faktycznej liczby osób zamieszkałych na terenie 
nieruchomości. 

3. Umowa musi zawierać harmonogram: 

1/  wywozu odpadów zarówno niesegregowanych jak i zbieranych w sposób selektywny  
– w przypadku odpadów komunalnych, 

2/ opróŜniania zbiorników bezodpływowych – w przypadku nieczystości ciekłych. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego roku, 
dowodów potwierdzających wykonanie przedmiotowej usługi, tj. umowy i rachunków 
(dotyczących odbierania odpadów komunalnych i opróŜniania zbiorników bezodpływowych). 

Art. 11  

Na terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego, a w szczególności chodnikach, 
parkach, placach, przystankach, zieleńcach odpady powinny być zbierane w koszach 
przeznaczonych do tego celu. 

Art. 12  

Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do: 

1/ wyposaŜenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na 
odpady oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, 

2/ uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy. 



Rozdział 4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

Art. 13  

1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych 
powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niŜ: 

1/ raz w tygodniu dla budynków w zabudowie zwartej, 

2/ dwa razy w tygodniu dla budynków w zabudowie wielopiętrowej, 

3/ raz na dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej, 

4/ raz w tygodniu dla lokali gastronomicznych, 

5/ raz na dwa tygodnie dla pozostałych obiektów. 

2. Częstotliwość odbierania z nieruchomości selektywnie zebranych odpadów powinna być 
dostosowana do ilości wytworzonych odpadów, jednak nie rzadziej niŜ 1 raz w miesiącu. 

3. Częstotliwość opróŜniania koszy ustawionych na terenach przeznaczonych do uŜytku 
publicznego, a w szczególności chodnikach, parkach, placach, przystankach i zieleńcach, 
powinna być dostosowana do potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ raz w tygodniu, nie 
dopuszczając do przepełnienia koszy. 

4. Częstotliwość opróŜniania pojemników na odpady ulegające biodegradacji odbieranych od 
właścicieli nieruchomości o których mowa w art. 7 ust. 6 i 7, powinna być dostosowana do 
ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niŜ: 

1/ raz na tydzień – w okresie od 16 września do 30 maja, 

2/ dwa razy w tygodniu – w okresie od 1 czerwca do 15 września. 

5. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych powinna być określona w sposób 
gwarantujący, Ŝe nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika. 

Art. 14  

1. Zabrania się spalania odpadów na terenie nieruchomości za wyjątkiem odpadów roślinnych, 
jeŜeli pochodzą z roślin poraŜonych przez choroby i szkodniki. 

2. Zabrania się spalania w pojemnikach, kontenerach i koszach jakichkolwiek odpadów. 

3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i koszach na odpady komunalne: śniegu, lodu, 
gorącego popiołu i ŜuŜla, odpadów z remontów, szlamów, substancji toksycznych, Ŝrących  
i wybuchowych, a takŜe odpadów z działalności gospodarczej. 

4. Zabrania się wrzucania baterii, leków, odpadów niebezpiecznych, zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, odpadów poremontowych oraz wielkogabarytowych do 
pojemników na niesegregowane odpady komunalne. 

5. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, 
cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp. 



Rozdział 5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 
składowania na składowiskach odpadów 

Art. 15  

1. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów w ilościach: 

1/ do 2010r. – nie więcej niŜ 75% całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji 
wytworzonych w 1995 r., 

2/ do 2013r. – nie więcej niŜ 50% całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji 
wytworzonych w 1995 r., 

3/ do 2020r. - nie więcej niŜ 35% całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji 
wytworzonych w 1995 r.  

2. W oparciu o przeprowadzone badania odpadów, w 1995r. na terenie Miasta Krakowa 
wytworzono 112 000 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Rozdział 6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami 

Art. 16  

1. Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania zebrane z terenu Gminy 
Miejskiej Kraków, które nie mogą być poddane odzyskowi, naleŜy składować na składowisku 
odpadów komunalnych „Barycz” w Krakowie, ul. Krzemieniecka 40 lub na innych 
składowiskach spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r, Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) i 
zapisanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. 

2. Odpady roślinne naleŜy przekazywać do Kompostowni „SITA-KRAKÓW" Sp. z o.o. 
ul. Kosiarzy 5a, 37-720 Kraków, kompostowni „Barycz”, ul. Krzemieniecka 40, 30-699 
Kraków, lub do innych instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 1 i ust. 2 
ustawy o odpadach, i zapisanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa 
Małopolskiego. 

3. Odpady z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków naleŜy 
przekazywać do sortowni odpadów komunalnych „Barycz”, ul. Krzemieniecka 40, 30-699 
Kraków lub do innych instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 1 i ust. 2 
ustawy o odpadach i zapisanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa 
Małopolskiego. 



4. Odpady wielkogabarytowe naleŜy przekazywać na składowisko odpadów komunalnych 
„Barycz”, ul. Krzemieniecka 40, 30-699 Kraków, a po uruchomieniu Zakładu DemontaŜu 
Odpadów Wielkogabarytowych, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków do tej lub do innych 
instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach. 

5. Odpady z remontów mogą być przekazywane do Zakładu Odzysku Surowców „Madrohut” 
Sp. z o.o. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków lub do innych instalacji bądź miejsc spełniających 
wymagania art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach. 

6. Selektywnie zebrane odpady, o których mowa w art. 4 ust.1 będą mogły być przekazywane 
do Zbiorczych Punktów Gromadzenia Odpadów (Centra Recyklingu), z chwilą ich 
uruchomienia. 

7. Gminny  plan gospodarki odpadami zakłada osiągnięcie:  

1/ do końca 2010 roku poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
w wysokości minimum 15%, natomiast do końca 2015r. – 18%, 

2/ zmniejszenie do końca 2014 roku do max 85% wskaźnika masy składowanych 
odpadów komunalnych w stosunku do ogólnej masy odpadów wytworzonej w skali roku, 

3/ wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych do końca 
2010 roku na poziomie 15%, natomiast do końca 2015 roku – 25%, 

4/ poziomu selektywnego zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok. 

Rozdział 7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

Art. 17  

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostroŜności 
zapewniających ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi oraz zwierząt, a takŜe dołoŜenia starań, aby 
zwierzęta te nie były uciąŜliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej 
opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

Art. 18  

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do: 



1/ prowadzenia psa na uwięzi w taki sposób aby zapewnić pełną nad nim kontrolę,  
a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów 
uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz.687) lub zagraŜającemu otoczeniu do 
nałoŜenia kagańca – taki pies moŜe być prowadzony wyłącznie przez osobę pełnoletnią; 
w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod 
warunkiem, Ŝe pies ma nałoŜony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje pełną 
kontrolę nad jego zachowaniem, 

2/ nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, kąpielisk, 
boisk szkolnych oraz terenów zielonych i sportowych połoŜonych na obszarze posesji 
będących w zarządzie szkół, przedszkoli i Ŝłobków, 

3/ nie wprowadzania zwierząt do budynków uŜyteczności publicznej i obsługi ludności,  
w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół  
i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych o ile władający tymi 
budynkami nie postanowią inaczej; zakaz nie dotyczy psów przewodników,  
z zastrzeŜeniem ust. 2, 

4/ zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostawaniem się z niej zwierzęcia, 

5/ niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez 
umieszczanie ich w koszach przeznaczonych do tego celu, a w przypadku ich braku  
w koszach ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na 
odpady niesegregowane, z zastrzeŜeniem ust. 2.  

2. Obowiązki, o których mowa ust. 1pkt. 3 i 5, nie dotyczą osób niewidomych, korzystających 
z psów przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu 
stopnia znacznego, a takŜe osób starszych po 80 roku Ŝycia. 

3. Szczepienia ochronne zwierząt domowych określają odrębne przepisy. 

4. Zasady przewoŜenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy 
świadczący te usługi. 

Art. 19  

Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności pajęczaki, gady, płazy, ptaki  
w lokalach mieszkalnych lub uŜytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed 
wydostaniem się z pomieszczenia.  

Art. 20  

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki 
realizowana jest przez gminę, zgodnie art. 3, ust. 2, pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz  zapewnienie opieki  
i schronienia wyłapanym zwierzętom. 



Rozdział 8  

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich  
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

Art. 21  

1. Zakazuje się chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, 
konie, strusie, świnie, owce, kozy, drób, króliki na terenach strefy miejskiej wraz   
z obszarem śródmieścia. 

2. Szczegółowy obszar Gminy Miejskiej Kraków, w którym obowiązuje zakaz, o którym 
mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy ogrodów o powierzchni powyŜej 50 arów 
utrzymywanych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe i istniejących w strefie 
gospodarstw rolnych oraz utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do wykonywania usług 
przewozowych i rekreacyjnych, wynikających zarejestrowanej działalności i stanowiących 
źródło utrzymania posiadaczy zwierząt. 

Art. 22  

1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej w strefie przedmieść w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod 
warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska  
i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami. 

2. Ustala się minimalną ogólną powierzchnię niezabudowaną nieruchomości, na której 
dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich. 

1/ dla bydła, koni, strusi – 50arów, 

2/ dla kóz, owiec, świń – 10 arów, 

3/ dla drobiu, królików – 4 ary. 

Art. 23  

Zezwala się na chów i hodowlę pszczół na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pod 
następującymi warunkami: 

1/ ule pszczele będą znajdowały się na ogrodzonym terenie, uniemoŜliwiającym 
przypadkowe wejście na jego teren osób postronnych, 

2/ skrajnie usytuowane ule z pszczołami muszą być ustawione w odległości co najmniej  
15 metrów od granicy działki lub w przypadku niemoŜności zachowania takiej 
odległości, w odległości nie mniejszej niŜ 4 m od granicy działki pod warunkiem 
zastosowania ogrodzenia osłaniającego sąsiednie posesje o wysokości co najmniej  
2 metrów, uniemoŜliwiającego pszczołom przelot przez nie. 



Art. 24  

1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 

1/ wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a ich usuwanie nie będzie powodować 
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

2/ zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich. 

2. Właściciel lub uŜytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania 
usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości 
pozostawionych po zwierzętach. 

Rozdział 9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

Art. 25  

Właściciel nieruchomości połoŜonej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, zobowiązany 
jest do przeprowadzania dwukrotnie w ciągu roku deratyzacji nieruchomości w terminach: 

1/ wiosennym – od 20 marca do 20 kwietnia, 

2/ jesiennym – od 15 października do 15 listopada. 

Rozdział 10  

Przepisy końcowe 

Art. 26  

1. Kontrolę i egzekwowanie przepisów regulaminu powierza się StraŜy Miejskiej Miasta 
Krakowa, upowaŜnionym pracownikom Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskich jednostek 
właściwych do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. 

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny, 
zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 


