NOWY SYSTEM GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

Przewodnik po odpadach
czyli jak postępować z odpadami komunalnymi

Podstawy Nowego Systemu
• Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2012, poz.391),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U z 2013, poz.21),
• Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków”
(Uchwała Nr XIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2012 roku),
• Uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczące odpadów komunalnych wytwarzanych na
terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Szczegółowy wykaz aktów prawnych jest dostępny na stronie internetowej
www.nowezasady.pl

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Nowy System gospodarowania odpadami
w Krakowie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.
Zapisy tej ustawy nałożyły na gminy obowiązki gospodarowania odpadami komunalnymi,
zobowiązują je między innymi do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Uchwała Nr LII/699/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 roku postanowiła
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na
terytorium Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.

Najważniejsze definicje
Pod pojęciem odpady komunalne rozumie się substancje lub przedmioty powstające
w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji),
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Pod pojęciem selektywne zbieranie rozumie się zbieranie, w ramach którego dany
strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje odpady
charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i cechami.
Pod pojęciem odpady zielone rozumie się odpady komunalne stanowiące część roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także
targowisk z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.
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Pod pojęciem odpady niebezpieczne rozumie się odpady, które ze względu na rodzaj, skład
lub ilość mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać
zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku; jak baterie i akumulatory, świetlówki i żarówki,
przeterminowane leki, oleje, smary, odpady azbestowe itp.
Pod pojęciem przetwarzanie rozumie się procesy odzysku, unieszkodliwiania, w tym
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
Odzysk polega na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, jak również na
odzyskaniu z odpadów substancji, materiałów czy energii.
Recykling jest formą odzysku i polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub
materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiałów, które
można ponownie wykorzystać. Do recyklingu zaliczamy kompostowanie.

Podstawowe zasady postępowania z odpadami
Nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych
ze sobą i z innymi odpadami
Oddzielenie odpadów niebezpiecznych od pozostałych odpadów komunalnych zapobiega
zanieczyszczeniu tych ostatnich substancjami niebezpiecznymi.
Nie wolno spalać odpadów komunalnych w piecach domowych
Podczas spalania odpadów komunalnych w piecach domowych, uwalnia się do atmosfery
wiele szkodliwych substancji, w tym pyły, tlenki azotu i siarki, furany i dioksyny (najbardziej
rakotwórcze substancje).
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zobowiązuje gminy do ustanowienia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych i zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu jak
również ograniczenia masy odpadów kierowanych na składowiska.

Zasady selektywnego zbierania odpadów w Krakowie
Przyjęty w Krakowie system gospodarki odpadami komunalnymi obowiązuje zarówno dla
nieruchomości zamieszkałych jak również nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
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Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi w Krakowie określa
uchwalony przez Radę Miasta Krakowa w grudniu 2012 roku „Regulamin Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (Uchwała Nr XIII/917/12 z dnia
19.12.2012 roku).
Każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków zobowiązany jest:
• do wypełnienia i złożenia deklaracji o ilości wytwarzanych odpadów i wysokości
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny, ustalona
przez Radę Miasta Krakowa stawka opłaty jest prawie o 50% niższa
• uiszczania zadeklarowanej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
na rachunek Gminy Miejskiej Kraków w terminie do 14 dnia każdego miesiąca,
• do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników. Rodzaje pojemników
ich pojemność oraz wymagania jakie musi spełniać pojemnik są określone w Rozdziale 7
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Pojemniki można zakupić lub wynająć u Zarządzającego Systemem
W przypadku:
• nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej,
• nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
• nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zobowiązany jest to czynić zarządca czy administrator.

Jak segregować i selektywnie zbierać odpady
Segregacja odpadów powinna być prowadzona poprzez selektywne zbieranie:
• tzw. suchej frakcji odpadów komunalnych, jak; papier, tektura, gazety, czasopisma,
książki itd., opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania
z metali,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• przeterminowanych leków,
• chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.),
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•
•
•
•

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów zielonych z ogrodów, parków, cmentarzy,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
opon
Zanim wrzucisz; opróżnij, zgnieć - aby zmniejszyć objętość.

Tzw. suchą frakcję odpadów komunalnych, jak: papier, tektura, gazety, czasopisma, książki
itd., opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali,
opakowania wielomateriałowe np. po sokach czy mleku itp. zbieramy selektywnie
i w przypadku zabudowy jednorodzinnej gromadzimy w odpowiednio opisanych żółtych
workach, dostarczanych przez operatora lub w przypadku pozostałych rodzajów zabudowy
gromadzimy w pojemnikach żółtych i zielonych typu IGLOO, zakupionych lub wynajętych
u Zarządcy Systemu. W pojemnikach żółtych gromadzimy papier, tekturę, gazety, czasopisma,
książki itd., opakowania z tworzyw sztucznych, folie opakowaniowe, opakowania z metali,
opakowania wielomateriałowe po napojach (np. sokach, mleku) itp.

natomiast opakowania ze szkła gromadzimy w pojemniku zielonym
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Do worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki nie należy wrzucać:
• opakowań z zawartością zatłuszczonego papieru, tapet, kalek,
• opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, farb, lakierów, środków
chemicznych i niebezpiecznych,
• ceramiki, porcelany, kryształów, naczyń typu arco, doniczek, talerzy,
• luster i szkła budowlanego (okiennego i zbrojonego)
• szyb samochodowych,
• tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,
• opakowań po farbach, lakierach, środkach chwastobójczych i owadobójczych,
• żarówek, świetlówek, lamp fluorescencyjnych i neonowych,
• leków,
• baterii, zabawek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zmieszane odpady komunalne
Odpady komunalne, pozostałe po wydzieleniu
odpadów
niebezpiecznych
i
odpadów
opakowaniowych segregowanych i gromadzonych
w żółtym worku lub żółtym pojemniku zbieramy
w pojemnikach niebieskich (przejściowo przez okres
najbliższych 5 lat Regulamin Utrzymania Czystości
i Porządku w Gminie Miejskiej Kraków dopuszcza
posiadanie pojemnika na te odpady w innym kolorze,
z wyjątkiem koloru żółtego i zielonego)

Odpady gromadzone w pojemnikach niebieskich, w żółtych workach i żółtych
pojemnikach odbierane będą przez operatora wybranego
w drodze przetargu z częstotliwością określoną w Uchwale NR LXIII/918/12 Rady
Miasta Krakowa z dnia 19.12.2012 roku.

Szkło gromadzone w zielonych pojemnikach odbierane
będzie przez Zarządzającego Systemem z częstotliwością określoną
w Uchwale NR LXIII/918/12 Rady Miasta Krakowa
z dnia 19.12.2012 roku.
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Odpady zielone z ogrodów i parków
W przypadku zabudowy jednorodzinnej, zebrane podczas pielęgnacji ogrodu odpady
zielone oraz odpady zielone zabrane podczas pielęgnacji terenów zielonych przy budynkach
wielorodzinnych można nieodpłatnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania
odpadów przy Kompostowni Odpadów Zielonych Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40 lub
zbierać do czarnego worka, które będą odbierane w ramach płatnej usługi dodatkowej.
Firmy zajmujące się pielęgnacją terenów zielonych zobowiązane są do
dostarczania odpadów zielonych do regionalnych kompostowni odpadów. Na
terenie Krakowa funkcjonują dwie takie kompostownie tj.;
Kompostownia odpadów zielonych Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40.
i
Kompostownia odpadów organicznych SITA Małopolska przy ulicy Kosiarzy 5A

Zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki,
termometry rtęciowe, chemikalia itp.
Każdy mieszkaniec Krakowa zebrane zużyte baterie i akumulatory itp. może nieodpłatnie
dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czyli PSZOK.
Na terenie Krakowa funkcjonują dwa takie PSZOK-i;
• LAMUSOWNIA przy ulicy Nowohuckiej 1
• Punkt Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych przy ulicy Krzemienieckiej 40.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tak jak dotychczas;
według ustalonych haromonogramów odbierane będą przez Zarządzającego Systemem
z terenu posesji w przypadku zabudowy jednorodzinnej i z wyznaczonych miejsc (przy
„altanach śmietnikowych”) w przypadku zabudowy pozostałej.
Terminy odbioru będą ustalane i znane z dużym wyprzedzeniem.
Odpady winny być gromadzone w miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości
oraz terenów do niej przyległych.
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W razie potrzeby w dowolnym czasie (poza terminami wynikającymi z harmonogramów)
odpady wielkogabarytowe można własnym transportem nieodpłatnie oddać w Punktach
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (LAMUSOWNIA przy ul. Nowohuckiej 1
i PGOW przy Krzemienieckiej 40 w Krakowie)
lub
zamówić u Zarządzającego Systemem usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych,
przy czym jest to usługa płatna, zgodnie zapisami Uchwały Nr LXIX/998/13 Rady Miasta
Krakowa z dnia 13.03.2013 roku w prawie rodzajów usług dodatkowych świadczonych
przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości wraz z wysokością cen za ich świadczenie.

Odpady budowlane i rozbiórkowe
Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstające podczas remontów prowadzonych we
własnym zakresie możemy gromadzić w workach, aby potem bezpiecznie dostarczyć
do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (LAMUSOWNIA przy ulicy
Nowohuckiej 1 i PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie) i tam oddać nieodpłatnie.
Zasady przyjmowania tych odpadów w w/w punktach są określone w Regulaminie ich
funkcjonowania zamieszczonym na stronie www.mpo.krakow.pl
lub
zamówić u Zarządzającego Systemem usługę odbioru tych odpadów, przy czym jest to
usługa płatna zgodnie zapisami Uchwały Nr LXIX/998/13 Rady Miasta Krakowa z dnia
13.03.2013 roku w sprawie rodzajów usług dodatkowych świadczonych przez Gminę na
rzecz właścicieli nieruchomości wraz z wysokością cen za ich świadczenie.

Zużyte opony
Każdy mieszkaniec Krakowa zużyte opony może nieodpłatnie oddać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Punktach Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (LAMUSOWNIA przy ul. Nowohuckiej 1 i PGOW przy Krzemienieckiej
40 w Krakowie)
lub
zamówić u Zarządzającego Systemem usługę ich odbioru, przy czym jest to usługa płatna.
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Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
Uchwała Nr XXI/1044/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10.04.2013 roku w celu
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
ustanowiła podział obszaru Gminy Miejskiej Kraków na 5 sektorów:
•
•
•
•
•

Sektor I – wyznaczony obszarem Dzielnic I, II, III i XIV,
Sektor II – wyznaczony obszarem Dzielnic IV, V, VI i VII,
Sektor III – wyznaczony obszarem Dzielnic VIII, IX i X,
Sektor IV – wyznaczony obszarem Dzielnic XI, XII i XIII,
Sektor V – wyznaczony obszarem Dzielnic XV, XVI, XVII i XVIII.
Minimalna częstotliwość odbioru została określona
w załącznikach do Uchwały Nr LXVIII/918/12 Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Operator odbierający odpady od właścicieli nieruchomości w poszczególnych sektorach
wybrany zostanie w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w przypadku zabudowy
wielorodzinnej zarządcy czy administratorzy, zostaną wyposażeni w harmonogramy
odbioru poszczególnych rodzajów odpadów. Harmonogramy odbioru odpadów będą
również dostępne na stronie internetowej operatora odbierającego odpady oraz na stronie
internetowej Zarządzającego Systemem www.mpo.krakow.pl.
Właściciel nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków (w przypadku zabudowy
wielorodzinnej czy w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne jest to zarządca czy administrator) zobowiązany jest pojemniki
wypełnione odpadami umieścić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników
operatora odbierającego odpady komunalne zgodnie z art.8 ust.1 Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Uchwała Nr LXIII/917/12 Rady
Miasta Krakowa z dnia 19.12.2012 roku.

Ponadto
System odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Miejskiej Kraków uzupełniany jest kolorowymi gniazdami „ dzwonów” (oddzielnych
pojemników na papier, opakowania ze szkła i tworzywa sztuczne) ogólnodostępnych dla
mieszkańców Krakowa. System ten, wprowadzony w Krakowie już w 1994 roku, cały czas
się rozwija.
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Zarządzającym Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Gminie Miejskiej Kraków jest:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
z siedzibą przy ulicy Nowohuckiej 1, 31-580 Kraków
tel.12/64 62 222
www.mpo.krakow.pl
www.nowezasady.pl
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