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NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH                        

W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  

(Dz. U. z 2017 r. poz.19). 
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NAJWAŻNIEJSZE INFOMACJE DOTYCZĄCE:  
 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA  

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

§ 2. 1. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3, zbiera się w pojemnikach. 

2. Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w workach. 

 

§ 3. Selektywnie zbiera się: 

1) papier; 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 
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§ 4. 1. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym 

tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach 

koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier". 
 

2. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło". 
 

3. Jeżeli frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 

szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem "Szkło bezbarwne", a szkło 

kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem "Szkło kolorowe". 
 

4. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych 

napisem "Metale i tworzywa sztuczne". 
 

5. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 5, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych 

napisem "Bio". 
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 § 6. 1. Pojemniki niespełniające wymogów rozporządzenia dostosowuje się do wymogów, o których 

mowa w § 4, lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, o których mowa  

w § 4, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

 

2. Pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oznacza się napisami,                                  

o których mowa w § 4, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

 

3. Umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa 

wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym 

rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia  

30 czerwca 2021 r. 
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 Zgodnie z Rozporządzeniem w Gminie Miejskiej Kraków nowe zasady zostaną 

wprowadzone po wygaśnięciu umowy na świadczenie usługi odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków 

i ich transportu do instalacji przetwarzania odpadów,  

to jest od 1 kwietnia 2019 roku.    

 Termin wejścia w życie wszystkich uchwał – 1 kwietnia 2019 roku. 

 

 Ostateczny termin dostosowania kolorystyki pojemników w Gminie Miejskiej Kraków  

do wymogów wynikających z przepisów Rozporządzenia - 30 czerwca 2022 roku.   
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WPROWADZENIE NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NOWYCH 

ROZWIĄZAŃ WYMAGA ZAMIANY NASTĘPUJĄCYCH AKTÓW PRAWA 

MIEJSCOWEGO:  

 

 Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków, 

 

 Uchwały w sprawie 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,  

 

 Uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, 

 

 Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości wraz z załącznikami.  
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PROJEKTOWANE ZMIANY W UCHWALE W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW DOTYCZĄ,                                

W SZCZEGÓLNOŚCI:  
 

 wprowadzenia nowych zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości 

uwzględniających odbiór odpadów ulegających biodegradacji - bioodpady kuchenne dla gospodarstw domowych 

oraz innych wytwórców odpadów komunalnych, 

 

 określenia sposobu prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości 

w poszczególnych rodzajach nieruchomości,  

 

 zasad przyjmowania  odpadów komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

prowadzone przez Gminę Miejską Kraków, w tym (ze względu na ograniczenia wynikające z rozwiązań 

technologicznych) wprowadzenie limitu jednorazowej dostawy odbioru  odpadów komunalnych,   
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 określenia rodzaju, w tym kolorystyki i odpowiedniego oznaczenia oraz minimalnej pojemności 

pojemników/worków  przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,  

 

 określenia zasad utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym,  

 

 określenia częstotliwości oraz sposobów pozbywania się odpadów komunalnych, 

 

 doprecyzowania opisu odpadów, których nie należy wrzucać do pojemników na odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji – bioodpady kuchenne, 

 

 wprowadzenia dla właścicieli nieruchomości okresu przejściowego na dostosowanie kolorystyki pojemników 

do  wymogów Rozporządzenia.     
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ZGODNIE Z PROJEKTEM  REGULAMINU SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW OBEJOWAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCE RODZAJE 

ODPADÓW: 

 papier i tektura, 

 szkło, opakowania ze szkła,  

 metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

 odpady kuchenne ulegające biodegradacji – bioodpady kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, 

zakładów (placówek) żywienia zbiorowego, targowisk, itp. oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 

 odpady zielone z ogrodów i parków, w tym choinki,  

 odpady zielone w postaci porażonych roślin,  

 odpady wielkogabarytowe, w tym meble, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prac, które nie są prowadzone na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) wykonywane 

we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 drewno, w tym opakowania z drewna, 

 odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, 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, 

 zużyte opony, odzież i tekstylia. 



Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie 

ZARZĄDZAJĄCY  SYSTEMEM  OCZYSZCZANIA  MIASTA  KRAKOWA 

 11 

 ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI „U ŹRÓDŁA” W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ (DW)  

ODPADY 

ZIELONE 

BIO 

60 l 

- metal, tworzywa 

sztuczne 

oraz  opakowania 

wielomateriałowe 

- szkło, 

opakowania  

    ze szkła 

- bioodpady 

kuchenne z 

gospodarstw 

domowych   

- odpady zielone   - odpady zielone 

porażone    

- odpady zmieszane 

- papier i tektura,  

metal,  tworzywo 

sztuczne, oraz  

opakowania 

wielomateriałowe 

- odpady zielone   - odpady zielone   

porażone    

- odpady zmieszane 
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H
  

- szkło, opakowania 

ze szkła 

METALE  

I 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 

SZKŁO SZKŁO 

- papier i tektura  

PAPIER  lub 
PAPIER  

ODPADY 

ZMIESZANE BIO 
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D
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A
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Y
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O
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R
A

Ż
O

N
E

 



Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie 

ZARZĄDZAJĄCY  SYSTEMEM  OCZYSZCZANIA  MIASTA  KRAKOWA 

 12 

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI „U ŹRÓDŁA”  
NA NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  (DM) 

ODPADY 

ZIELONE 

BIO 

60 l 

- metal, tworzywa 

sztuczne 

oraz  opakowania 

wielomateriałowe 

O
D

P
A

D
Y

 Z
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L
O

N
E

 

P
O

R
A

Ż
O

N
E

 

- szkło, 

opakowania  

    ze szkła 

- bioodpady 

kuchenne z 

gospodarstw 

domowych  

i innych wytwórców 

odpadów 

komunalnych  

- odpady 

zielone   

- odpady zielone 

porażone    

- odpady 

zmieszane 

- papier i tektura,  

metal,  tworzywo 

sztuczne, oraz  

opakowania 

wielomateriałowe 

- odpady zielone   - odpady zielone 

porażone    

- odpady zmieszane 

O
B
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C

N
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A
C

H
  

- szkło, 

opakowania 

ze szkła 

METALE  

I 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 

SZKŁO SZKŁO 

- papier i tektura  

PAPIER  lub 
PAPIER  

ODPADY 

ZMIESZANE 
BIO 

- odpady kuchenne 

z gastronomii 

- bioodpady 

kuchenne 

z gastronomii, 

zakładów 

(placówek) 

żywienia 

zbiorowego  itp.  

O
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A
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Y
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WYNIKI ROZMÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI MINISTERSTWA ŚRODOWISKA  

W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PRZEZ KILKA SĄSIEDNICH NIERUCHOMOŚCI                          

JEDNEGO NIEBIESKIEGO POJEMNIKA NA PAPIER 

Przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. zaproponowali możliwość korzystania 

przez kilka sąsiednich nieruchomości z jednego niebieskiego pojemnika na papier, ustawionego poza altaną 

śmietnikową. Takie rozwiązanie częściowo wyeliminuje problem braku miejsca w altanach na dodatkowe 

pojemniki. Propozycja uzyskała aprobatę Ministerstwa Środowiska. 
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KOLORY „DZWONÓW” NIE ULEGNĄ ZMIANIE 

Funkcjonujący w Krakowie system „dzwonów” nie ulegnie zmianie, ponieważ kolory „dzwonów”                      

są zgodne z nowymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  
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KOLORY „DZWONÓW” NIE ULEGNĄ ZMIANIE 

„Dzwony” opisane zgodnie z nowymi zasadami.  
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 PROJEKTOWANE ZMIANY W UCHWALE W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW  

 

 Zaproponowano zapisy dotyczące możliwości zastosowania pojemników podziemnych                                        

i półpodziemnych m.in. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (DW)                                                   

i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 

odpady komunalne (DM): 
 

 Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach podziemnych wyposażonych                                

w platformę hydrauliczną lub napęd elektryczny, w którym umieszczony jest kontener o pojemności  

mniejszej lub równej 1,1 m3. 

 

 Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach półpodziemnych  

o pojemnościach: od 1,1 m3 lub więcej z wyprowadzoną na powierzchnię terenu komorą wrzutową 

(odpowiednio oznaczoną), dostosowaną do opróżniania samochodem wyposażonych w urządzenie dźwigowe 

HDS.  
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 Dostosowano do treści Rozporządzenia katalog odpadów przyjmowanych w Punktach 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 
 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone przez Gminę Miejską Kraków przyjmują: 

1) papier i tekturę, szkło, opakowania ze szkła, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 

2)  przeterminowane leki, chemikalia, farby, lakiery, 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, odzież i tekstylia oraz zużyte igły, strzykawki                         

i ampułkostrzykawki; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie; 

4) odpady zielone; 

5) odpady zielone w postaci porażonych roślin; 

6) odpady wielkogabarytowe, w tym meble. 

     

 Ze względu na ograniczenia wynikające z rozwiązań technologicznych wprowadzono limity 

jednorazowej dostawy odpadów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 
 

1) do 10 szt. zużytych opon;  

2) do 100 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
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 Uszczegółowiono zapisy dotyczące rozmieszczenia pojemników na nieruchomości i ich 

oznakowanie:  
 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani:  

  

1) umieścić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, spełniających 

wymagania 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) z uwzględnieniem miejsc na pojemniki służące do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych  w sposób ułatwiający selektywną zbiórkę odpadów;  

  

2) użytkować wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów i nieczystości stałych, zgodnie z § 36, § 37 i § 38 rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.); 

  

3)  utrzymywać pojemniki w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; spełniając wymagania określone  

w  ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi                                                              

(Dz. U. z 2018 r., poz.151 z późn. zm.); 

  

4)  oznaczyć pojemniki napisem: „Papier” w przypadku pojemnika w kolorze niebieskim przeznaczonego na zbieranie odpadów 

komunalnych z papieru i tektury; „Szkło” w przypadku pojemnika w kolorze zielonym,  przeznaczonego  

na  zbieranie odpadów komunalnych ze szkła i opakowań ze szkła; „Metale i tworzywa sztuczne” w przypadku pojemnika  

w kolorze żółtym, przeznaczonego na zbieranie odpadów komunalnych z metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych; „Bio” w przypadku pojemnika w kolorze brązowym, przeznaczonego na  zbieranie odpadów komunalnych  

kuchennych  ulegających biodegradacji oraz „Odpady zmieszane” w przypadku pojemnika w kolorze czarnym/szarym  

przeznaczonego na  zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych; 
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5)  oznakować w sposób widoczny z zewnątrz danymi identyfikacyjnymi właściciela nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości (altanę, wiatę, itp.); 

  

6) zapewnić należyty stan techniczny pojemnika (bez uszkodzeń lub braku którejkolwiek części niezbędnej do jego prawidłowego 

funkcjonowania); 

  

7) zabezpieczyć miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób 

trzecich; 

  

8)  zapewnić dostęp do miejsc gromadzenia odpadów komunalnych wyłącznie dla osób mających obowiązek gromadzenia 

odpadów w pojemnikach lub workach w nich ustawionych, a także odbierających odpady komunalne;  

  

9)  utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów w stanie czystości,  nie dopuszczając do zalegania odpadów poza pojemnikami. 

  

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 wystawić 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 miejsc usytuowania pojemników lub worków, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego podjazdów, zjazdów, 

podjazdów (lód, śnieg) oraz zapewnienie, aby przy ręcznym przemieszczaniu pojemników kąt nachylenia terenu nie przekraczał                      

8 % a odległość nie była większa niż 200 m, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych 

pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 26,  poz. 313 z późn. zm.). 
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 Wprowadzono zapisy określające rodzaje odpadów, których nie należy wrzucać do pojemnika                          

na odpady kuchenne ulegające biodegradacji – bioodpady kuchenne: 

 

 Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady kuchenne ulegające biodegradacji – bioodpady kuchenne:   

 a) mięsa, 

 b) kości, 

 c) oleju jadalnego, 

 d) płynnych odpadów kuchennych, 

 e) ziemi doniczkowej, 

 f) odpadów zielonych (trawy, liści), 

 g) odchodów zwierzęcych, 

 h) leków, 

 i) artykułów higienicznych, 

 j) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

 

Do brązowego pojemnika 

wrzucamy: 
 

 odpadki warzywne i owocowe                    

(w tym obierki itp.), 

 resztki jedzenia. 
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 Określono okres przejściowy na dostosowanie pojemników do wymogów Rozporządzenia: 

 

 Do dnia 30 czerwca 2022 roku dopuszcza się zastosowanie do zbierania odpadów komunalnych pojemników 

w innych kolorach, niż określone w art. 4-9, pod warunkiem wyraźnego czytelnego oznaczenia danego 

pojemnika do zbierania odpadów: 

 1) papieru i tektury napisem „Papier”; 

 2) szkła, opakowań ze szkła napisem „Szkło”; 

 3) metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

 4) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji – bioodpadów kuchennych z gospodarstw domowych 

napisem „Bio; 

 5) zmieszanych odpadów komunalnych napisem „Odpady zmieszane”. 
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Uchwała  

w sprawie 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  

Uchwała określa:  

 

 rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na 

terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

 

 częstotliwości odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków; 

 

 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; 

 

 sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Kraków; 

 

 sposób zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 
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Rodzaje i częstotliwości odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków: 

 
 

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa wielorodzinna 

 

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 

Zmieszane odpady komunalne. Dwa razy na tydzień. 

Selektywnie zbierane odpady komunalne: 

- papier i tektura. * 
Raz na tydzień. * 

Selektywnie zbierane odpady komunalne: 

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe.* 
Raz na tydzień * 

Selektywnie zbierane odpady komunalne: 

- szkło, opakowania ze szkła.  
Nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, nie częściej niż raz na tydzień 

Selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji  

– bioodpady kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych. *  
Raz na tydzień * 

* Dotychczas:  

1) selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe odbierane były łącznie 

– dwa razy na tydzień, 

2) nie było odbioru odpadów ulegających biodegradacji - bioodpadów kuchennych pochodzących z gospodarstw domowych 
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Rodzaje i częstotliwości odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków: 

 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 Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 

Zmieszane odpady komunalne. 

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. 

Selektywnie zbierane odpady komunalne: 

- papier i tektura. * 
Nie rzadziej niż raz na tydzień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności 

w przypadku nierównomiernego powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości)  

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. * 
Selektywnie zbierane odpady komunalne: 

- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe.* 

Selektywnie zbierane odpady komunalne: 

- szkło, opakowania ze szkła.  

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. 

Selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji  

– bioodpady kuchenne z gastronomii, zakładów (placówek) żywienia zbiorowego, itp. * 
Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

Selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji  

– bioodpady kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych i innych wytwórców odpadów kuchennych *  
Raz na tydzień. * 

* Dotychczas:  

1) selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe odbierane były łącznie z częstotliwością 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, 

2) nie było odbioru odpadów ulegających biodegradacji - bioodpadów kuchennych pochodzących z gospodarstw domowych (segregowane odpady kuchenne były i będą odbierane 

tylko z części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy).  
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Uchwała  

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki takiej opłaty najważniejsze zmiany: 

 

 ujednolicono zapisy projektu uchwały ze wzorem m.in. deklaracji DM, 

 dodano w nazwie pojemników o pojemnościach od 2,5 m3 do 40 m3 słowa „typu kontener” oraz „typu 

prasokontener”,  

 usunięto dotychczasowe zapisy dotyczące prasokontenerów, a w ich miejsce wprowadzono nowe stawki,               

w podziale na poszczególne pojemności prasokontenerów (tylko w przypadku selektywnej zbiórki 

odpadów),  

 

Stawki te stanowią iloczyn pojemności poszczególnych prasokontenerów oraz stawki za dotychczasowy 1 m3 

odpadów sprasowanych – 349 zł. 

 

 usunięto dotychczasowe zapisy odnoszące się do stawki za pojemnik na szkło typu igloo za 1 m3 – 58 zł, 

wprowadzając nowy zapis określający stawkę za pojemnik na szkło typu igloo o pojemności 1,2 m3 – 58 zł. 

 wprowadzono nową stawkę za pojemnik na papier typu igloo o pojemności 1,2 m3 – 58 zł.  
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Zaproponowane nowe zapisy:  

Poprzednie zapisy Procedowane zapisy  

Odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości                    

w sposób selektywny:  

 

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3-14,00 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3-21,00 zł;   

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3-27,00 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3-39,00 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3-45,00 zł; 

6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3-47,00 zł; 

7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3-65,00 zł; 

8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3-164,00 zł; 

9) za pojemnik o pojemności 5 m3-328,00 zł; 

10) za pojemnik o pojemności 7 m3-460,00 zł; 

11) za pojemnik o pojemności 10 m3-656,00 zł; 

12) za pojemnik o pojemności 12 m3-787,00 zł; 

13) za pojemnik o pojemności 15 m3-984,00 zł; 

14) za pojemnik o pojemności 16 m3-1.050,00 zł; 

15) za pojemnik o pojemności 18 m3-1.181,00 zł; 

16) za pojemnik o pojemności 20 m3-1.312,00 zł; 

17) za pojemnik o pojemności 30 m3-1.968,00 zł; 

18) za pojemnik o pojemności 38 m3-2.493,00 zł; 

19) za pojemnik o pojemności 40 m3-2.624,00 zł; 

 

Odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości                       

w sposób selektywny:  

 

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 14,00 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 - 27,00 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 - 45,00 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 - 65,00 zł; 

5) za pojemnik typu kontener o pojemności 2,5 m3 - 164,00 zł; 

6) za pojemnik typu kontener o pojemności 5 m3 - 328,00 zł; 

7) za pojemnik typu kontener o pojemności 7 m3 - 460,00 zł; 

8) za pojemnik typu kontener o pojemności 10 m3 - 656,00 zł; 

9) za pojemnik typu kontener o pojemności 12 m3 - 787,00 zł; 

10) za pojemnik typu kontener o pojemności 15 m3 - 984,00 zł; 

11) za pojemnik typu kontener o pojemności 16 m3 - 1 050,00 zł; 

12) za pojemnik typu kontener o pojemności 18 m3 - 1 181,00 zł; 

13) za pojemnik typu kontener o pojemności 20 m3 - 1 312,00 zł; 

14) za pojemnik typu kontener o pojemności 30 m3 - 1 968,00 zł; 

15) za pojemnik typu kontener o pojemności 38 m3 - 2 493,00 zł; 

16) za pojemnik typu kontener o pojemności 40 m3 - 2 624,00 zł; 
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Zaproponowane nowe zapisy:  

Poprzednie zapisy Procedowane zapisy  

Odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości  w 

sposób selektywny:  

 

20) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 - 349,00 zł, 

21) z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk - kod 

200302) za 1 m3 - 122,00 zł, 

22) za pojemnik na szkło za 1 m3 - 58,00 zł. 

 

Odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości                       

w sposób selektywny:  

 

17) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 2,5 m3 - 872,50 zł; 

18) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 5 m3 - 1 745,00 zł; 

19) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 7 m3 - 2 443,00 zł; 

20) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 10 m3 - 3 490,00 zł; 

21) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 12 m3 - 4 188,00 zł; 

22) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 15 m3 - 5 235,00 zł; 

23) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 16 m3 - 5 584,00 zł; 

24) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 18 m3 - 6 282,00 zł; 

25) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 20 m3 - 6 980,00 zł; 

26) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 30 m3 - 10 470,00 zł; 

27) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 38 m3 - 13 262,00 zł; 

28) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 40 m3 - 13 960,00 zł; 

29) za szczelny pojemnik typu „beczka” na bioodpady kuchenne z 

gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia itp. – 14,00 zł; 

30) za pojemnik na papier typu igloo o pojemności 1,2 m3 - 58,00 zł; 

31) za pojemnik na szkło typu igloo o pojemności 1,2 m3 - 58,00 zł; 
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Zaproponowane nowe zapisy:  

Poprzednie zapisy Procedowane zapisy  

Odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości  w 

sposób nieselektywny:  

 1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3-21,00 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3-31,00 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3-41,00 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3-58,00 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3-68,00 zł; 

6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3-71,00 zł; 

7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3-97,00 zł; 

8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3-246,00 zł; 

9) za pojemnik o pojemności 5 m3-492,00 zł; 

10) za pojemnik o pojemności 7 m3-689,00 zł; 

11) za pojemnik o pojemności 10 m3-984,00 zł; 

12) za pojemnik o pojemności 12 m3-1.181,00 zł; 

13) za pojemnik o pojemności 15 m3-1.476,00 zł; 

14) za pojemnik o pojemności 16 m3-1.575,00 zł; 

15) za pojemnik o pojemności 18 m3-1.772,00 zł; 

16) za pojemnik o pojemności 20 m3-1.968,00 zł; 

17) za pojemnik o pojemności 30 m3-2.952,00 zł; 

18) za pojemnik o pojemności 38 m3-3.740,00 zł; 

19) za pojemnik o pojemności 40 m3-3.936,00 zł; 

20) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3-524,00 zł, 

21) z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk - kod 

200302) za 1 m3-183,00 zł, 

22) za pojemnik na szkło za 1 m3-86,00 zł. 

Odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości                       

w sposób nieselektywny:  

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 21,00 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3 - 31,00 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 - 41,00 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 - 58,00 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 - 68,00 zł; 

6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3 - 71,00 zł; 

7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 - 97,00 zł; 

8) za pojemnik typu kontener o pojemności 2,5 m3 - 246,00 zł; 

9) za pojemnik typu kontener o pojemności 5 m3 - 492,00 zł; 

10) za pojemnik typu kontener o pojemności 7 m3- 689,00 zł; 

11) za pojemnik typu kontener o pojemności 10 m3- 984,00 zł; 

12) za pojemnik typu kontener o pojemności 12 m3- 1 181,00 zł; 

13) za pojemnik typu kontener o pojemności 15 m3- 1 476,00 zł; 

14) za pojemnik typu kontener o pojemności 16 m3- 1 575,00 zł; 

15) za pojemnik typu kontener o pojemności 18 m3- 1 772,00 zł; 

16) za pojemnik typu kontener o pojemności 20 m3- 1 968,00 zł; 

17) za pojemnik typu kontener o pojemności 30 m3- 2 952,00 zł; 

18) za pojemnik typu kontener o pojemności 38 m3- 3 740,00 zł; 

19) za pojemnik typu kontener o pojemności 40 m3- 3 936,00 zł; 

20) za szczelny pojemnik typu „beczka” na bioodpady kuchenne z 

gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia itp. – 21,00 zł. 
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Uchwała  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości  

 

 w deklaracjach DM oraz DB usunięty został dotychczas stosowany załącznik DM-B oraz DB-B - („Wykaz budynków 

zlokalizowanych na nieruchomości”) 
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Uchwała  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości  

 

 Dodano zapisy dotyczące terminu składania deklaracji i zmian do deklaracji: 

 

 7. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi do Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

 

 8. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. 
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Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej (DW) 

Projekt deklaracji DW został rozbudowany w 

części dotyczącej danych identyfikacyjnych 

składającego deklaracje (wprowadzono dodatkowe 

pola określające dane identyfikacyjne składającego 

deklaracje).   
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Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej (DW) 

W projekcie wzoru deklaracji DW po słowach 

wielkość gospodarstwa domowego, zostały dodane 

słowa – liczba osób zamieszkałych. 
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Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej (DW) 

W projekcie wzoru deklaracji DW wprowadzone 

zostały zapisy dotyczące informacji                                      

o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).  
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Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej (DW) 

W projekcie wzoru deklaracji DW - B po słowach 

wielkość gospodarstwa domowego, zostały dodane 

słowa – liczba osób zamieszkałych. 
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Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DM) 

Projekt deklaracji DM został rozbudowany w 

części dotyczącej danych identyfikacyjnych 

składającego deklaracje (wprowadzono dodatkowe 

pola określające dane identyfikacyjne składającego 

deklaracje).   
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Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DM) 

W projekcie wzoru deklaracji DM wprowadzone 

zostały zapisy dotyczące informacji                                      

o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).  
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Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DM) 

 

 ujednolicono zapisy wzoru deklaracji z uchwałą w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,  

 dodano w nazwie pojemników o pojemnościach od 2,5 m3 do 40 m3 słowa „typu kontener” oraz „typu 

prasokontener”,  

 usunięto dotychczasowe zapisy dotyczące prasokontenerów, a w ich miejsce wprowadzono nowe stawki,               

w podziale na poszczególne pojemności prasokontenerów (tylko w przypadku selektywnej zbiórki 

odpadów),  

 

Stawki te stanowią iloczyn pojemności poszczególnych prasokontenerów oraz stawki za dotychczasowy 1 m3 

odpadów sprasowanych – 349 zł. 

 

 usunięto dotychczasowe zapisy odnoszące się do stawki za pojemnik na szkło typu igloo za 1 m3 – 58 zł, 

wprowadzając nowy zapis określający stawkę za pojemnik na szkło typu igloo o pojemności 1,2 m3 – 58 zł. 

 wprowadzono nową stawkę za pojemnik na papier typu igloo o pojemności 1,2 m3 – 58 zł.  
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Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DM) 

Przykład dostosowania projektów wzoru deklaracji do treści 

Rozporządzania:  

 poprzedni zapis obejmował: 

- pojemnik 0,12 m3 (do selekcji) 

 obecny zapis obejmuje:  

- pojemnik 0,12 m3 (papier i tektura), 

- pojemnik 0,12 m3 (metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe), 

- pojemnik 0,12 m3 (szkło i opakowania ze szkła),  

- pojemnik 0,12 m3 (bioodpady kuchenne z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego 

żywienia itp.) beczka, 

- pojemnik 0,12 m3 (bioodpady kuchenne z gospodarstw domowych i innych wytwórców 

odpadów komunalnych) 
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Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DM) 

Został usunięty dotychczasowy załącznik DM-B 

(„Wykaz budynków zlokalizowanych na 

nieruchomości”). 
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www.mpo.krakow.pl 

 

Dziękuję za uwagę! 


