UCHWAŁA 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 w związku z 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) 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) Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
stanowiący załącznik nr 1 uchwały.
2. Regulamin został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/846/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 8 czerwca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
Art.1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej Kraków dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub zapewnienie
przyjmowania w inny sposób,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Art.2. 1. Ilekroć jest mowa o:
1) garażu – rozumie się przez to samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, przeznaczony
do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych:
a) zamknięty z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami albo
b) otwarty bez ścian zewnętrznych lub ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi;
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2) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terenie nieruchomości,
zgodnie z art. 2 lit. d rozporządzenia WE Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/ 2008 z dnia
9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań;
3) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miejskiej Kraków;
4) odpadach zielonych w postaci porażonych roślin – rozumie się przez to rośliny uszkodzone przez
choroby i szkodniki;
5) selektywnym zbieraniu odpadów – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień
odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące
się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;
6) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250);
7) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4
i ust. 2a – 3 ustawy;
8) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną budynkiem
wolnostojącym albo budynkiem w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym
zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni
całkowitej budynku, lub nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi, budynkami
gospodarczymi lub inwentarskimi w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub
ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych;
9) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną budynkiem lub
budynkami mieszkalnymi innymi niż wymienione w punkcie 8;
10) Zarządcy Systemu – rozumie się przez to Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie, któremu Gmina Miejska Kraków na mocy uchwały Nr LII/ 697/ 12 Rady
Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. powierzyła obowiązkowe zadanie własne utrzymania
czystości i porządku na terytorium Gminy Miejskiej Kraków;
11) zbieraniu odpadów – rozumie się przez gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc
przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu
odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
Art.3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych oraz odprowadzanie nieczystości ciekłych;
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych;
3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
b) szkło, opakowania ze szkła,
c) odpady wielkogabarytowe, w tym meble i choinki,
d) odpady zielone,
e) odpady zielone w postaci porażonych roślin,
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f) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – bioodpady kuchenne z gastronomii i bioodpady
z targowisk,
g) odpady budowalne i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prac, które nie są prowadzone na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) drewno, w tym opakowania z drewna,
j) odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje,
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty,
środki do konserwacji drewna i opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe),
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) zużyte opony,
m) odzież i tekstylia;
4) dbanie o czystość i porządek na terenie nieruchomości także poprzez utrzymanie jej należytego stanu
sanitarno – higienicznego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zlokalizowania pojemników
służących do zbierania odpadów komunalnych, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza tymi
pojemnikami;
5) usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu lokali, budynków (np. gruzu i innych odpadów
poremontowych) najpóźniej w terminie 3 dni od chwili wytworzenia.
Oddział 1.
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
Art.4. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
obowiązani są do:
1) selektywnego zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła (łącznie) do worka na selektywnie zbierane
odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w art. 15 ust. 1 Regulaminu;
2) zbierania innych odpadów komunalnych niewymienionych w art. 3 pkt 3 Regulaminu do pojemnika
na zmieszane odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w art. 15 ust. 2 Regulaminu;
3) zbierania odpadów zielonych do worka, spełniającego wymagania określone w art. 15 ust. 3
Regulaminu;
4) zbierania odpadów zielonych w postaci porażonych roślin do worka, spełniającego wymagania
określone w art. 15 ust. 4 Regulaminu;
5) zbierania mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w miejscu nieutrudniającym korzystania
z nieruchomości.
Oddział 2.
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej
Art.5. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej,
obowiązani są do:
1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
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a) papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (łącznie) do
pojemnika na selektywnie zbierane odpady komunalne, spełniającego wymagania określone
w art. 16 ust. 1 Regulaminu, a w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowymi –
lokalowymi do worków spełniających wymagania określone w art. 15 ust. 1 Regulaminu,
b) szkła, opakowań ze szkła do pojemnika na selektywnie zbierane szkło, spełniającego wymagania
określone w art. 16 ust. 3 Regulaminu, a w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowymi
– lokalowymi do worków na selektywnie zbierane odpady komunalne, spełniających wymagania
określone w art. 16 ust. 4 Regulaminu, umieszczanych w pojemnikach zgodnie
z zapisem art. 16 ust. 4 Regulaminu;
2) zbierania innych odpadów komunalnych niewymienionych w art. 3 pkt 3 Regulaminu do pojemnika
na zmieszane odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w art. 16 ust. 2 Regulaminu;
3) zbierania odpadów zielonych do kontenera spełniającego wymagania określone w art. 16 ust. 5 lub
worka spełniającego wymagania określone w art. 16 ust. 6 Regulaminu;
4) zbierania odpadów zielonych w postaci porażonych roślin do worka spełniającego wymagania
określone w art. 16 ust. 7 Regulaminu;
5) zbierania mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w miejscu nieutrudniającym korzystania
z nieruchomości.
Oddział 3.
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Art.6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne obowiązani są do:
1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
a) papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (łącznie) do
pojemnika na selektywnie zbierane odpady komunalne, spełniającego wymagania określone
w art. 17 ust. 1 Regulaminu, a w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowymi –
lokalowymi do worków spełniających wymagania określone w art. 15 ust. 1 Regulaminu,
b) szkła, opakowań ze szkła do pojemnika na selektywnie zbierane szkło, spełniającego wymagania
określone w art. 17 ust. 3 Regulaminu, a w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowymi
– lokalowymi do worków na selektywnie zbierane odpady komunalne, spełniających wymagania
określone w art. 17 ust. 4 Regulaminu, umieszczanych w pojemnikach zgodnie z zapisem art. 17
ust. 4 Regulaminu;
2) zbierania innych odpadów komunalnych niewymienionych w art. 3 pkt 3 Regulaminu do pojemnika
na zmieszane odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w art. 17 ust. 2 Regulaminu;
3) zbierania odpadów kuchennych wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych
i handlowych, przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, placówkach żywienia
zbiorowego, stołówkach itp. do pojemnika spełniającego wymagania określone w art. 17 ust. 6
Regulaminu;
4) zbierania odpadów zielonych do kontenera spełniającego wymagania określone w art. 17 ust. 7 lub
worka spełniającego wymagania określone w art. 17 ust. 8 Regulaminu;
5) zbierania odpadów zielonych w postaci porażonych roślin do worka, spełniającego wymagania
określone w art. 17 ust. 9 Regulaminu;
6) zbierania mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w miejscu nie utrudniającym korzystania
z nieruchomości.
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Oddział 4.
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, które
w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Art.7. Właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 6
Regulaminu.
Oddział 5.
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
Art.8. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie
przez część roku, obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 4
Regulaminu.
Oddział 6.
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
Art.9. Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie
przez część roku, obowiązani są do:
1) selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
a) papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (łącznie) do
pojemnika na selektywnie zbierane odpady komunalne, spełniającego wymagania określone
w art. 20 ust. 1 Regulaminu, a w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowymi –
lokalowymi do worków spełniających wymagania określone w art. 15 ust. 1 Regulaminu,
b) szkła, opakowań ze szkła do pojemnika na selektywnie zbierane szkło, spełniającego wymagania
określone w art. 20 ust. 3 Regulaminu, a w przypadkach uzasadnionych ograniczeniami terenowymi
– lokalowymi do worków na selektywnie zbierane odpady komunalne, spełniających wymagania
określone w art. 20 ust. 4 Regulaminu, umieszczanych w pojemnikach zgodnie z zapisem art. 20
ust. 4 Regulaminu;
2) zbierania innych odpadów komunalnych niewymienionych w art. 3 pkt 3 Regulaminu do pojemnika
na zmieszane odpady komunalne, spełniającego wymagania określone w art. 20 ust. 2 Regulaminu;
3) zbierania odpadów kuchennych wytwarzanych w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych
i handlowych, placówkach żywienia zbiorowego, stołówkach itp. do pojemnika spełniającego
wymagania określone w art. 20 ust. 6 Regulaminu;
4) zbierania odpadów zielonych do kontenera, spełniającego wymagania określone w art. 20 ust. 7
Regulaminu lub do worka, spełniającego wymagania określone w art. 20 ust. 8 Regulaminu;
5) zbierania odpadów zielonych w postaci porażonych roślin do worka, spełniającego wymagania
określone w art. 20 ust. 9 Regulaminu;
6) zbierania mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w miejscu nie utrudniającym korzystania
z nieruchomości.
Oddział 7.
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
Art.10. Odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości dokonują podmioty wpisane do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Miejskiej Kraków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa.
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Oddział 8.
Przyjmowanie odpadów komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych prowadzone przez Gminę Miejską Kraków
Art.11. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone przez Gminę Miejską
Kraków przyjmują:
1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
2) szkło, opakowania ze szkła;
3) przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin,
żywice, środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna i opakowania po tych
substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe),
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drewno, w tym opakowania
z drewna, zużyte opony oraz odzież i tekstylia;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym
zakresie;
5) odpady zielone;
6) odpady zielone w postaci porażonych roślin;
7) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe.
2. Odpady komunalne przyjmowane są w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych działających na terenie Gminy
Miejskiej Kraków, wraz z ich danymi teleadresowymi oraz informacją o rodzajach przyjmowanych
odpadów i godzinach ich przyjmowania, jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Zarządcy Systemu www.mpo.krakow.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Krakowa www.bip.krakow.pl
4. Dopuszcza się zbieranie przeterminowanych leków w specjalnych pojemnikach ustawionych
w aptekach, baterii, lamp fluorescencyjnych w specjalnych pojemnikach ustawionych w obiektach
użyteczności publicznej, a także przekazywanie ich do punktów handlowych prowadzących sprzedaż
detaliczną baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Oddział 9.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego
Art.12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń:
1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;
2) z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) położonej
bezpośrednio przy granicy nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy.
2. Usuwanie błota, śniegu i lodu następuje niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń, w tym
liści, systematycznie w miarę występujących potrzeb. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, w tym
liście, należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni z zachowaniem odstępu minimum 1 m od
pnia drzewa, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Materiał użyty do likwidacji śliskości
chodnika należy usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn jego zastosowania w sposób umożliwiający jego
powtórne wykorzystanie.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są niezwłocznie do usuwania sopli lodowych oraz
nawisów śnieżnych stwarzających zagrożenie dla przechodniów z budynków i ich części oraz z urządzeń
infrastruktury technicznej, a także do oznakowania w sposób widoczny takiego miejsca.
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4. Wykonawcy robót budowlanych są zobowiązani do utrzymywania w stałej czystości wjazdu
i wyjazdu z terenu budowy oraz na terenach przyległych, w tym ulicach i chodnikach zanieczyszczonych
w wyniku prowadzonych robót budowalnych.
Oddział 10.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
Art.13. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia
i silnika, może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonej, szczelnej nawierzchni,
posiadających odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika
bezodpływowego.
2. Zakazane jest odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów do kanalizacji deszczowej, wód lub gleby.
3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane,
jeżeli nie są uciążliwe dla mieszkańców oraz nie powodują zagrożenia dla środowiska, z zastrzeżeniem
ust. 4.
4. Zakazane jest przeprowadzanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi,
a w szczególności napraw blacharsko – lakierniczych oraz napraw związanych z wymianą oleju
silnikowego i przekładniowego, płynów chłodniczych i hamulcowych lub napraw, w wyniku których
może nastąpić zanieczyszczenie terenu tymi substancjami.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Art.14. 1. Na potrzeby określenia przez właściciela nieruchomości minimalnej pojemności
pojemników przyjmuje się masę 7, 8 kg jako średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez
mieszkańca nieruchomości w ciągu tygodnia, co przeciętnie odpowiada nie mniej niż 0, 04 m3 objętości
tych odpadów.
2. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
albo które w części stanowią nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, przy wyposażaniu
nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzględniają średnie
wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych z innych źródeł, zgodnie z załącznikiem nr 1
Regulaminu.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w liczbę pojemników na
odpady komunalne odpowiadającą rzeczywistej ilości powstających na nieruchomości odpadów.
4. Gromadzenie odpadów komunalnych następuje wyłącznie w pojemniku lub worku.
Oddział 1.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
Art.15. 1. Worek na selektywnie zbierane odpady komunalne powinien być:
1) w kolorze żółtym;
2) przeźroczysty;
3) o pojemności 0,12 m3;
4) wykonany z folii polietylowej PE-LD 02 lub równoważnego materiału;
5) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
6) o wytrzymałości na obciążenia minimum 30 kg;
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7) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska;
8) czytelnie oznakowany piktogramem wskazującym na rodzaj odpadów, na które jest przeznaczony
oraz opatrzony napisem "suche czyste";
9) wyposażony w zamknięcie uniemożliwiające wysypywanie się odpadów lub ponowne otwarcie.
2. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne powinien być:
1) w kolorze niebieskim;
2) o minimalnej pojemności 0,12 m3;
3) zgodny z normą europejską EN – 840;
4) wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD;
5) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
6) o wytrzymałości na obciążenia minimum 60 kg;
7) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska;
8) opatrzony oznaczeniem nieruchomości, z której pochodzą zebrane odpady.
3. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone powinien być:
1) w kolorze czarnym;
2) przeźroczysty;
3) o pojemności 0,12 m3;
4) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
5) o wytrzymałości na obciążenia minimum 30 kg;
6) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska.
4. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone w postaci porażonych roślin powinien być
przeźroczysty, w kolorze brązowym oraz spełniać pozostałe wymagania określone w ust. 3.
Oddział 2.
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej
Art.16. 1. Pojemnik na selektywnie zbierane odpady komunalne powinien być:
1) w kolorze żółtym;
2) o minimalnej pojemności 0,12 m3;
3) zgodny z normą europejską EN – 840;
4) wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD;
5) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
6) o wytrzymałości na obciążenia minimum 60 kg;
7) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska;
8) opatrzony oznaczeniem nieruchomości, z której pochodzą zebrane odpady oraz czytelnie oznakowany
piktogramem wskazującym na rodzaj odpadów, na które jest przeznaczony oraz opatrzony napisem
"suche czyste".
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2. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne powinien być:
1) w kolorze niebieskim;
2) o pojemności 1,1 m3, przy czym w przypadku ograniczeń terenowych o dopuszcza się pojemności:
0,12 m3, 0,18 m3, 0,24 m3, 0,66 m3, 0,77 m3, 0,80 m3;
3) zgodny z normą europejską EN – 840;
4) wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD lub metalu;
5) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
6) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska.
3. Pojemnik na selektywnie zbierane szkło powinien być:
1) w kolorze zielonym;
2) o minimalnej pojemność 1,2 m3;
3) wykonany w typie Igloo lub równoważnym;
4. Dopuszcza się zbieranie szkła w workach składowanych w pojemnikach na selektywnie zbierane
odpady komunalne o pojemności 0,12 m3, przeznaczonych tylko do gromadzenia w nich worków
z selektywnie zbieranym szkłem. Worek powinien być:
1) przeźroczysty;
2) o pojemności nie większej niż 0,06 m3;
3) wykonany z folii polietylenowej PE-LD 02 lub z równoważnego materiału;
4) o wytrzymałości na obciążenia minimum 15 kg;
5) wyposażony w zamknięcie uniemożliwiające wysypywanie się odpadów.
5. Kontener na selektywnie zbierane odpady zielone powinien posiadać minimalną pojemności 7 m3.
6. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone powinien być:
1) w kolorze czarnym;
2) przeźroczysty;
3) o pojemności 0,12 m3;
4) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
5) o wytrzymałości na obciążenia minimum 30 kg;
6) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska.
7. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone w postaci porażonych roślin powinien być
przezroczysty, w kolorze brązowym oraz spełniać pozostałe wymagania określone w ust. 6.
Oddział 3.
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Art.17. 1. Pojemnik na selektywnie zbierane odpady komunalne powinien być:
1) w kolorze żółtym;
2) o minimalnej pojemności 0,12 m3;
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3) zgodny z normą europejską EN – 840;
4) wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD;
5) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
6) o wytrzymałości na obciążenia minimum 60 kg;
7) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska.
2. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne powinien być:
1) w kolorze niebieskim;
2) o pojemności 1,1 m3, przy czym w przypadku ograniczeń terenowych o dopuszcza się pojemności:
0,12 m3, 0,18 m3, 0,24 m3, 0,66 m3, 0,77 m3, 0,80 m3;
3) powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 840;
4) wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD lub metalu;
5) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
6) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska.
3. Pojemnik na selektywnie zbierane szkło powinien być:
1) w kolorze zielonym;
2) o minimalnej pojemności 1,20 m3;
3) wykonany w typie Igloo lub równoważnym;
4. Dopuszcza się zbieranie szkła w workach, składowanych w pojemnikach na selektywnie zbierane
odpady komunalne o pojemności 0,12 m3, przeznaczonych wyłącznie do gromadzenia worków
z selektywnie zbieranymi szklanymi odpadami komunalnymi.
Worek powinien być:
1) przeźroczysty;
2) o pojemności nie większej niż 0,06 m3;
3) wykonany z folii polietylenowej PE-LD 02 lub z równoważnego materiału;
4) o wytrzymałości na obciążenia minimum 15 kg;
5) wyposażony w zamknięcie uniemożliwiające wysypywanie się odpadów.
5. W przypadku prowadzenia na terenie nieruchomości działalności o charakterze gastronomicznym,
właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w liczbę pojemników na odpady
kuchenne, o których mowa w ustępie 6 dostosowanych do ilości tych odpadów, w liczbie nie mniej niż
jeden pojemnik.
6. Pojemnik na selektywnie zbierane odpady kuchenne powinien być:
1) o pojemności 0,12 m3;
2) wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD;
3) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
4) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska;
5) wyposażony w szczelne zamknięcie.
7. Kontener na selektywnie zbierane odpady zielone powinien posiadać minimalną pojemności 7 m3.

Id: B8B5A61E-66D9-43F2-B4D1-FF4174332505. Podpisany

Strona 10

8. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone powinien być:
1) w kolorze czarnym;
2) przeźroczysty;
3) o pojemności 0, 12 m3;
4) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
5) o wytrzymałości na obciążenia minimum 30 kg;
6) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska.
9. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone w postaci porażonych roślin powinien być
przezroczysty, w kolorze brązowym oraz spełniać wymagania określone w ust. 8.
Oddział 4.
Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Art.18. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, które w części
stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinny spełniać warunki określone w art. 17
Regulaminu.
Oddział 5.
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez część
roku
Art.19. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku powinny spełniać
wymagania określone w art. 15 Regulaminu.
Oddział 6.
Nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku
Art.20. 1. Pojemnik na selektywnie zbierane odpady komunalne powinien być:
1) w kolorze żółtym;
2) o pojemności 1,1 m3, przy czym w przypadku ograniczeń terenowych dopuszcza się pojemności:
0,12 m3 lub 0,24 m3;
3) zgodny z normą europejską EN – 840;
4) wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD;
5) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
6) o wytrzymałości na obciążenia minimum 60 kg;
7) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska.
2. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne powinien być:
1) w kolorze niebieskim;
2) o pojemności 7 m3, przy czym w przypadku ograniczeń terenowych dopuszcza się pojemności:
0,12 m3 lub 0,24 m3 lub 1,1 m3;
3) zgodny z normą europejską EN – 840;
4) wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD lub metalu;
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5) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
6) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska.
3. Pojemnik na selektywnie zbierane szkło powinien być:
1) w kolorze zielonym;
2) o pojemności 1,20 m3;
3) wykonany w typie Igloo lub równoważnym;
4. Dopuszcza się zbieranie szkła w workach, składowanych w pojemnikach na selektywnie zbierane
odpady komunalne o pojemności 0,12 m3, przeznaczonych wyłącznie do gromadzenia worków
z selektywnie zbieranymi szklanymi odpadami komunalnymi. Worek powinien być:
1) przeźroczysty;
2) o pojemności nie większej niż 0,06 m3;
3) wykonany z folii polietylenowej PE-LD 02 lub z równoważnego materiału;
4) o wytrzymałości na obciążenia minimum 15 kg;
5) wyposażony w zamknięcie uniemożliwiające wysypywanie się odpadów.
5. W przypadku prowadzenia na terenie nieruchomości działalności o charakterze gastronomicznym,
właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w liczbę pojemników na odpady
kuchenne, o których mowa w ustępie 6, dostosowanych do ilości tych odpadów powstających
nieruchomości, w liczbie nie mniej niż jeden pojemnik.
6. Pojemnik na selektywnie zbierane odpady kuchenne powinien być:
1) o pojemności 0,12 m3;
2) wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD;
3) powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
4) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska;
5) wyposażony w szczelne zamknięcie.
7. Kontener na selektywnie zbierane odpady zielone powinien posiadać minimalną pojemności 7 m3.
8. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone powinien być:
1) w kolorze czarnym;
2) przeźroczysty;
3) o pojemności 0,12 m3;
4) odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne;
5) o wytrzymałości na obciążenia minimum 30 kg;
6) wykonany z tworzyw sztucznych i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych
pierwiastków szkodliwych dla środowiska.
9. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone w postaci porażonych roślin powinien być
przezroczysty, w kolorze brązowym oraz spełniać wymagania określone w ust. 8.
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Oddział 7.
Rodzaj i minimalna pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na nieruchomościach publicznie dostępnych i na drogach publicznych
Art.21. 1. Odpady komunalne powstające na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
w szczególności na chodnikach, parkach, placach, zieleńcach oraz przystankach komunikacyjnych
(tramwajowych, autobusowych, kolejowych itp.) zbiera się do koszy ulicznych o pojemności od 0,02 m3
do 0,07 m3.
2. Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych,
przystankach komunikacyjnych, przy przejściach podziemnych, parkach oraz innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego. Kosze powinny być wyposażone w worki biodegradowalne.
Kosze powinny być myte i konserwowane po okresie zimowym, w pozostałym okresie w miarę potrzeb,
aby zapewnić ich estetyczny wygląd.
3. W przypadku przedsięwzięcia organizowanego w miejscu publicznym, którego czas trwania nie
przekracza 4 godzin, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić ustawienie przez organizatora:
1) jednego łatwo dostępnego pojemnika na zmieszane odpady komunalne;
2) jednego pojemnika na selektywnie zbierane odpady komunalne dla następujących frakcji: papier
i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz opakowania ze szkła,
o pojemności 0,12 m3
na każde 20 osób uczestniczących w przedsięwzięciu.
Jeśli czas trwania przedsięwzięcia organizowanego w miejscu publicznym przekracza 4 godziny,
liczbę pojemników należy podwoić na każde kolejne 4 godziny trwania przedsięwzięcia.
Oddział 8.
Warunki rozmieszczania pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
Art.22. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani:
1) umieścić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych, spełniających wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w sposób ułatwiający selektywną zbiórkę odpadów;
2) utrzymywać pojemniki w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) oznakować w sposób widoczny z zewnątrz danymi identyfikacyjnymi właściciela nieruchomości
miejsca gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości (altanę, wiatę, itp.);
4) zapewnić należyty stan pojemnika (bez uszkodzeń lub pozbawiony którejkolwiek części niezbędnej
do jego prawidłowego funkcjonowania);
5) zabezpieczyć miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed zalewaniem odpadów przez wody
opadowe i dostępem osób trzecich;
6) zapewnić dostęp do miejsca gromadzenia odpadów komunalnych wyłącznie dla osób mających
obowiązek gromadzenia odpadów w pojemnikach lub workach w nich ustawionych, a także
odbierających odpady komunalne, z wyłączeniem pojemników na selektywnie zbierane szkło typu
Igloo w kolorze zielonym;
7) utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów w stanie czystości poprzez ich systematyczne zamiatanie
i uprzątanie.
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2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani umieścić pojemniki wypełnione odpadami
komunalnymi w miejscu wyodrębnionym, swobodnie dostępnym dla podmiotu odbierającego odpady
komunalne lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, nie później niż przed
godziną 6 rano, na chodnik lub ciąg pieszo jezdny przed wejściem (wjazdem) na teren nieruchomości.
Przez swobodny dostęp rozumie się dostęp umożliwiający dojazd samochodu specjalistycznego do
miejsca usytuowania pojemników lub worków, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego
podjazdów, zjazdów (lód, śnieg).
3. W przypadku, gdy z uwagi na warunki terenowe lub techniczne nieruchomości, właściciel
nieruchomości nie ma możliwości zbierania odpadów komunalnych na terenie własnej nieruchomości,
dopuszczalne jest zbieranie odpadów z jego nieruchomości na terenie nieruchomości sąsiadującej, pod
warunkiem dysponowania w tym celu przez tego właściciela nieruchomości tytułem prawnym do
korzystania z nieruchomości sąsiadującej.
4. Właściciel nieruchomości (z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej) podaje do publicznej
wiadomości w miejscach przeznaczonych przez siebie na nieruchomości do gromadzenia odpadów
komunalnych, zasady gromadzenia tych odpadów, w tym zasady korzystania z poszczególnych rodzajów
pojemników na odpady oraz wskazuje rodzaje odpadów, które mogą być gromadzone w poszczególnego
rodzaju pojemnikach wraz z informacją na temat sposobu i miejsc ich zbierania/ odbioru.
Rozdział 4.
Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
Art.23. 1. Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy – zabudowa jednorodzinna:
Rodzaje odpadów
komunalnych odbieranych
od właścicieli
nieruchomości
Zmieszane odpady
komunalne.
Selektywnie zbierane
odpady komunalne:
- tworzywa sztuczne,
- papier i tektura,
- szkło, opakowania ze
szkła,
- metale,
- opakowania
wielomateriałowe.

Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli
nieruchomości
Raz na dwa tygodnie.
Raz na miesiąc.

2. Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy – zabudowa wielorodzinna:
Rodzaje odpadów
komunalnych odbieranych
od właścicieli
nieruchomości
Zmieszane odpady
komunalne.
Selektywnie zbierane
odpady komunalne:
- tworzywa sztuczne,
- papier i tektura,
- metale,
- opakowania
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane
odpady komunalne – szkło,
opakowania ze szkła.

Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli
nieruchomości
Dwa razy na tydzień.
Dwa razy na tydzień.

Nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, nie częściej niż
raz na tydzień.

3. Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
Rodzaje odpadów
komunalnych odbieranych

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
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od właścicieli
nieruchomości
Zmieszane odpady
komunalne.
Selektywnie zbierane
odpady komunalne:
- tworzywa sztuczne,
- papier i tektura,
- metale,
- opakowania
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane
odpady komunalne – szkło,
opakowania ze szkła.
Segregowane u źródła
odpady kuchenne.

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w szczególnie
uzasadnionych
przypadkach
(w szczególności w przypadku nierównomiernego
powstawania
odpadów
komunalnych
na
nieruchomości) nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w szczególnie
uzasadnionych
przypadkach
(w szczególności w przypadku nierównomiernego
powstawania
odpadów
komunalnych
na
nieruchomości) nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w szczególnie
uzasadnionych
przypadkach
(w szczególności w przypadku nierównomiernego
powstawania
odpadów
komunalnych
na
nieruchomości) nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

4. Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z 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
odbieranych od
właścicieli nieruchomości
Zmieszane odpady
komunalne.
Selektywnie zbierane
odpady komunalne:
- tworzywa sztuczne,
- papier i tektura,
- metale,
- opakowania
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane
odpady komunalne –
szkło, opakowania ze
szkła.
Cześć nieruchomości, na
której nie zamieszkują
mieszkańcy.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
Nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, a w szczególnie
uzasadnionych
przypadkach
(w szczególności w przypadku nierównomiernego
powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości)
nie rzadziej niż raz na tydzień.
Nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, a w szczególnie
uzasadnionych
przypadkach
(w szczególności w przypadku nierównomiernego
powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości)
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach nie rzadziej niż raz na
miesiąc.
Segregowane
u
źródła
odpady
kuchenne.

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

5. Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:
Rodzaje odpadów
komunalnych
odbieranych od
właścicieli nieruchomości
Zmieszane odpady
komunalne.
Selektywnie zbierane
odpady komunalne:
- tworzywa sztuczne,
- papier,
- szkło, opakowania ze
szkła
- metale,
- opakowania
wielomateriałowe.

Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli
nieruchomości
Raz na dwa tygodnie.
Raz na miesiąc.

6. Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku:
Rodzaje odpadów
komunalnych
odbieranych od

z

nieruchomości

Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli
nieruchomości
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właścicieli nieruchomości
Zmieszane odpady
komunalne.
Selektywnie zbierane
odpady komunalne:
- tworzywa sztuczne,
- papier,
- metale,
- opakowania
wielomateriałowe.
Selektywnie zbierane
odpady komunalne
-szkło, opakowania ze
szkła
Segregowane u źródła
odpady kuchenne.

Raz na dwa tygodnie.
Raz na dwa tygodnie.

Raz na miesiąc.

Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

7. Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest ustalić szczegółowy harmonogram
odbioru odpadów z uwzględnieniem przyjętych minimalnych częstotliwości oraz dopuszczalnych godzin
odbioru odpadów przypadających w dni robocze od 6.00 do 22.00, za wyjątkiem sytuacji szczególnych,
w których odrębne przepisy (w szczególności przepisy porządkowe) dopuszczają prowadzenie takiej
działalności poza tymi godzinami.
8. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości
ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, nie dopuszczając do jego przepełnienia.
9. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych powinna być określona w sposób gwarantujący,
że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika.
10. Częstotliwość opróżniania koszy ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności chodnikach, parkach, placach, przystankach komunikacyjnych i zieleńcach, powinna
być dostosowana do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia
koszy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
Art.24. 1. Gmina Miejska Kraków należy do regionu gospodarki odpadami komunalnymi,
określonego zgodnie z postanowieniem obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego.
2. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych przez
przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Miejskiej Kraków odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub
instalacjach zastępczych, określonych w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
Art.25. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
2) sprawowania właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania bez dozoru poza miejscem ich
stałego utrzymywania;
3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich
w przeznaczonych do tego celu koszach, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub
w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne;
4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia;
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5) przekazywania zwłok zwierząt domowych lub ich części do spalarni zwłok zwierzęcych lub do
specjalnie utworzonych grzebowisk dla zwierząt lub innych przeznaczonych do tego miejsc.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym,
a także funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz służb ratowniczych
korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.
3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy.
Ponadto psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U.
Nr 77, poz. 687) muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę
pełnoletnią.
4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz
na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zachowania przez właściciela lub
opiekuna pełnej kontroli psa.
5. Na terenach publicznych lub w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciele
i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązań są do przestrzegania zapisów porządkowych
ustanowionych przez zarządców tych terenów.
Art.26. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności pajęczaki, gady, płazy, ptaki
w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się
z pomieszczenia.
Art.27. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki
realizowana jest przez Gminę Miejską Kraków, zgodnie art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy, poprzez
interwencyjne wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
Art.28. 1. Zakazuje się chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło,
konie, strusie, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, króliki na terenach Gminy Miejskiej Kraków.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy ogrodów o powierzchni powyżej 50 arów
utrzymywanych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe, istniejących w strefie 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. 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. 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. Zezwala się na chów i hodowlę pszczół na obszarze Gminy Miejskiej Kraków pod następującymi
warunkami:
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1) ule pszczele będą znajdowały się na ogrodzonym terenie, uniemożliwiającym 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 niemożności zachowania takiej odległości, w odległości nie
mniejszej niż 4 m od granicy działki pod warunkiem zastosowania ogrodzenia osłaniającego sąsiednie
posesje o wysokości co najmniej 2 metrów, uniemożliwiającego pszczołom przelot przez nie.
5. 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.
6. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług
przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po
zwierzętach.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
Art.29. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, zobowiązani są
do przeprowadzania dwukrotnie w ciągu roku deratyzacji nieruchomości w terminach:
1) wiosennym – z rozpoczęciem niezbędnych czynności deratyzacyjnych w dniu 20 marca
i zakończeniem ich w dniu 20 kwietnia danego roku kalendarzowego;
2) jesiennym – z rozpoczęciem niezbędnych czynności deratyzacyjnych w dniu 15 października
i zakończeniem ich w dniu 15 listopada danego roku kalendarzowego.
Rozdział 9.
Przepisy końcowe
Art.30. 1. Zabrania się:
1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów
z remontów, szlamów, substancji toksycznych, substancji radioaktywnych, żrących i wybuchowych;
2) mieszania selektywnie zebranych odpadów, a w szczególności wrzucania baterii, leków, odpadów
niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów poremontowych oraz
wielkogabarytowych do pojemników na zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne;
3) odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, gruntu, zbiorników wodnych, cieków
wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.;
4) przepełniania pojemników na odpady komunalne;
5) wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki:
a) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, farb, lakierów, środków chemicznych
i niebezpiecznych,
b) kalki technicznej,
c) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
d) luster,
e) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
f) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
g) szyb samochodowych,
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h) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
i) puszek i pojemników po farbach i lakierach,
j) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
k) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą,
2. Do dnia 31 grudnia 2017 r. dopuszcza się zastosowanie do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych pojemniki w kolorach innych niż niebieski, z wyłączeniem dopuszczalności zastosowania
w tym celu pojemników w kolorach żółtym i zielonym, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia
przeznaczenia danego pojemnika, na zmieszane odpady komunalne.
3. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów powstałych na terenie innej nieruchomości niż
nieruchomości, na której usytuowany jest kosz.
4. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny, zgodnie
z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy.
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Załącznik Nr 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie Gminy Miejskiej Kraków
Średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych w innych źródłach na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Typ obiektu
Miejsca zgromadzeń
Miejsce spotkań, imprez (stadiony, hale sportowe, aqua parki itp.)
Działalność związana z kulturą
Teatr/Kino/Sala widowiskowa/Sala koncertowa
Muzeum/Sala wystawowa
Edukacja
Żłobek/Przedszkole
Szkoła podstawowa/średnia
Szkoła wyższa
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Szpital
Przychodnia, gabinety lekarskie
Dzienna opieka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, DPS, innych
Całodobowe opieka w placówkach: DPS, hospicjum, opiekuńczo-wychowawcze, innych
Sprzedaż obiekty wielobranżowe
Sklep wielkopowierzchniowy
Magazyn/hurtownia
Targowisko
Sklep detaliczny /placówka handlowa
Sprzedaż detaliczna art. spożywcze
Warzywniak
Sklep mięsny
Sklep detaliczny /placówka handlowa
Sprzedaż detaliczna art. Przemysłowe
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Kraków – proponowany wskaźnik
0,0060 m3/osobę/dzień
0,0060 m3/miejsce/tydzień
0,0018 m3/m2/tydzień
0,0150 m3/osobę/tydzień
0,0066 m3/osobę/tydzień
0,0088 m3/osobę/tydzień
0,1400 m3/łóżko/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,015/osobę/tydzień
0,1400 m3/łóżko/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0120 m3/pracownika/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0180 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
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Sklep elektryczny, AGD, meblowy
Sklep odzieżowy/sportowy/wyr. skórzane/tkaniny, obuwie
Sklep z zabawkami
Księgarnia
Punkty handlowe poza lokalem
Salon optyczny
Sklep jubilerski
Sklep detaliczny (nie spożywczy pow. < 100m2)/placówka handlowa
Sklep detaliczny (nie spożywczy, pow. > 100m2)/placówka handlowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i wyżywieniem
Hotel - pokoje
Hotel - restauracja
Motel - pokoje
Motel - restauracja
Pensjonat
Dom studencki/akademik/bursa
Działalność związana z wyżywieniem
Restauracja
Bar
Kawiarnia
Jedzenie na wynos/Uliczne punkty szybkiej konsumpcji
Działalność usługowa
Apteka
Usługi fryzjerskie/kosmetyczne
Biuro podróży
Pralnia chemiczna
Kwiaciarnia

0,0048 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,0470 m3/łóżko/tydzień
0,0510 m3/m2/tydzień
0,0470 m3/łóżko/tydzień
0,0510 m3/m2/tydzień
0,0470 m3/łóżko/tydzień
0,0430 m3/osobę/tydzień
0,0510 m3/m2/tydzień
0,0510 m3/m2/tydzień
0,0510 m3/m2/tydzień
0,0044 m3/m2/tydzień
0,0048 m3/m2/tydzień
0,003 m3/ m2 /tydzień
0,0018 m3/m2/tydzień
0,0050 m3/m2/tydzień
0,0180 m3/m2/tydzień

Bank

0,0018 m3/m2/tydzień

Biuro, urząd, pozostałe instytucje
Inne

0,0018 m3/m2/tydzień
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Inne: zakłady produkcyjne/zakłady rzemieślnicze
Cmentarze
Garaże
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0,0375 m3/osobę/tydzień
0,001 m3/m2/tydzień
0,001 m3/garaż/tydzień
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