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UCHWAŁA NR III/36/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 19 grudnia 2018 roku
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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach
(Dz.U.
z 2018 r.
poz. 1454,
1629),
uchwala
się,
co następuje:
§ 1. Określa się:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na
terenie Gminy Miejskiej Kraków;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie
Gminy Miejskiej Kraków;
3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych
przez Gminę Miejską Kraków;
5) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
§ 2. Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określa Załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne określa Załącznik
nr 2 do uchwały.
§ 4. Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne określa Załącznik
nr 3 do uchwały.
§ 5. Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz od
właścicieli innych nieruchomości, niż zabudowanych domkami letniskowymi, wykorzystywanych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, określa Załącznik nr 4 do uchwały.
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§ 6. Odpady komunalne wykazane w Załącznikach nr 1 - 4 do uchwały odbierane są od właścicieli
nieruchomości w ilości, w jakiej zostały wytworzone na terenie nieruchomości.
§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorców odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Zarządcy Systemu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.:
1) pisemnie na adres ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków lub
2) telefonicznie na nr tel. 801 084 084 lub
3) elektronicznie na adres mpo@mpo.krakow.pl lub
4) osobiście w siedzibie Zarządcy Systemu przy ul. Nowohuckiej 1.
2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorców prowadzących punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa:
1) pisemnie na adres os. Zgody 2, 31-949 Kraków lub
2) telefonicznie na nr tel. 12 616 88 18 lub
3) elektronicznie na adres gk.umk@um.krakow.pl lub
4) osobiście w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa przy
os. Zgody 2.
3. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, należy podać w szczególności adres
nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz
dostępne dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt, dostarczyć selektywnie
zbierane odpady komunalne w zakresie:
1) papieru i tektury, szkła, opakowań ze szkła, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
2) przeterminowanych leków, chemikaliów, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, kwasów, alkaliów,
środków ochrony roślin, żywic, środków czyszczących, detergentów, środków do konserwacji drewna
i opakowań po tych substancjach, lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć (w tym
termometrów rtęciowych), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, drewna, w tym opakowań z drewna, zużytych opon, odzieży i tekstyliów oraz zużytych
igieł, strzykawek i ampułkostrzykawek,
3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wytwarzanych w ramach remontów prowadzonych we własnym
zakresie,
4) odpadów zielonych,
5) odpadów zielonych w postaci porażonych roślin,
6) odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli,
do wyznaczonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
2. Informacje o lokalizacjach, godzinach otwarcia i rodzaju przyjmowanych odpadów komunalnych przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, dostępne są na stronie
internetowej Zarządcy Systemu - Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie:
www.mpo.krakow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl.
3. Wprowadza się limity jednorazowej dostawy następujących odpadów komunalnych:
1) do 10 szt. zużytych opon,
2) do 100 kg odpadów budowalnych i rozbiórkowych.
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§ 9. Sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 11. Traci moc uchwała 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.
§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Dominik Jaśkowiec
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Załącznik Nr 1
do uchwały nr III/36/18
Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.
RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Tabela 1.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa jednorodzinna
Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od
Częstotliwość odbierania odpadów od
właścicieli nieruchomości
właścicieli nieruchomości
Zmieszane odpady komunalne.
Raz na dwa tygodnie.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
Raz na miesiąc.
- papier i tektura.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
Raz na miesiąc.
- szkło, opakowania ze szkła.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
Raz na miesiąc.
- metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji
– bioodpady kuchenne pochodzące z gospodarstw
Raz na tydzień.
domowych.
Tabela 2.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa wielorodzinna
Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od
Częstotliwość odbierania odpadów od
właścicieli nieruchomości
właścicieli nieruchomości
Zmieszane odpady komunalne.
Dwa razy na tydzień.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
Raz na tydzień.
- papier i tektura.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
- metale, tworzywa sztuczne i opakowania
Raz na tydzień.
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane odpady komunalne - szkło,
Nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, nie
opakowania ze szkła.
częściej niż raz na tydzień.
Selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji
– bioodpady kuchenne pochodzące z gospodarstw
Raz na tydzień.
domowych
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Załącznik Nr 2
do uchwały nr III/36/18
Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.
RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Rodzaje odpadów
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
komunalnych odbieranych
nieruchomości
od właścicieli nieruchomości
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w szczególnie uzasadnionych
Zmieszane odpady
przypadkach (w szczególności w przypadku nierównomiernego
komunalne.
powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości) nie rzadziej
niż raz na miesiąc.
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w szczególnie uzasadnionych
Selektywnie zbierane odpady
przypadkach (w szczególności w przypadku nierównomiernego
komunalne:
powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości) nie rzadziej
- papier i tektura.
niż raz na miesiąc.
Selektywnie zbierane odpady
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w szczególnie uzasadnionych
komunalne:
przypadkach (w szczególności w przypadku nierównomiernego
- metale, tworzywa sztuczne i
powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości) nie rzadziej
opakowania
niż raz na miesiąc.
wielomateriałowe.
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w szczególnie uzasadnionych
Selektywnie zbierane odpady
przypadkach (w szczególności w przypadku nierównomiernego
komunalne - szkło,
powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości) nie rzadziej
opakowania ze szkła.
niż raz na miesiąc.
Selektywnie zbierane odpady
ulegające biodegradacji –
bioodpady kuchenne z
gastronomii, zakładów
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
(placówek) żywienia
zbiorowego itp.

Selektywnie zbierane odpady
ulegające biodegradacji –
bioodpady kuchenne od
Raz na tydzień.
innych wytwórców odpadów
komunalnych.
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Załącznik Nr 3
do uchwały nr III/36/18
Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.
RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE W CZĘŚCI
STANOWIĄ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne
Rodzaje odpadów komunalnych
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
odbieranych od właścicieli
właścicieli nieruchomości
nieruchomości
Nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku
Zmieszane odpady komunalne.
nierównomiernego powstawania odpadów komunalnych na
nieruchomości) nie rzadziej niż raz na tydzień.
Nie rzadziej niż raz na tydzień, a w szczególnie
Selektywnie zbierane odpady
uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku
komunalne:
nierównomiernego powstawania odpadów komunalnych na
- papier i tektura.
nieruchomości) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Selektywnie zbierane odpady
Nie rzadziej niż raz na tydzień, a w szczególnie
komunalne:
uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku
- metale, tworzywa sztuczne i
nierównomiernego powstawania odpadów komunalnych na
opakowania wielomateriałowe.
nieruchomości) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Selektywnie zbierane odpady
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w szczególnie
komunalne - szkło, opakowania ze
uzasadnionych przypadkach nie rzadziej niż raz na miesiąc.
szkła.
Selektywnie zbierane odpady
ulegające biodegradacji – bioodpady
kuchenne z gastronomii, zakładów
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
(placówek) żywienia zbiorowego itp.
Selektywnie zbierane odpady
ulegające biodegradacji – bioodpady
kuchenne z gospodarstw domowych i Raz na tydzień.
innych wytwórców odpadów
komunalnych.
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Załącznik Nr 4
do uchwały nr III/36/18
Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.
RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ
SIĘ DOMKI LETNISKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
ORAZ OD WŁAŚCICIELI INNYCH NIERUCHOMOŚCI, NIŻ ZABUDOWANE DOMKAMI
LETNISKOWYMI, WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Tabela 1.
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez
część roku
Rodzaje odpadów komunalnych
Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli
odbieranych od właścicieli
nieruchomości
nieruchomości
Zmieszane odpady komunalne.
Raz na dwa tygodnie.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
Raz na miesiąc.
- papier i tektura.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
Raz na miesiąc.
- szkło, opakowania ze szkła.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
- metale, tworzywa sztuczne i opakowania Raz na miesiąc.
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane odpady ulegające
biodegradacji – bioodpady kuchenne
Raz na tydzień.
pochodzące z gospodarstw domowych.
Tabela 2.
Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
Rodzaje odpadów komunalnych
Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli
odbieranych od właścicieli
nieruchomości
nieruchomości
Zmieszane odpady komunalne.
Raz na dwa tygodnie.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
Raz na dwa tygodnie.
- papier i tektura.
Selektywnie zbierane odpady komunalne:
- metale, tworzywa sztuczne i opakowania Raz na dwa tygodnie.
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane odpady komunalne
-szkło, opakowania ze szkła.
Raz na miesiąc.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Selektywnie zbierane odpady ulegające
biodegradacji – bioodpady kuchenne z
gastronomii, zakładów (placówek)
żywienia zbiorowego itp.
Selektywnie zbierane odpady ulegające
biodegradacji – bioodpady kuchenne z
gospodarstw domowych i innych
wytwórców odpadów komunalnych
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