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Odpowiadajqc na Pana interpelacje w sprawie wiaty émietnikowej zlokalizowanej przy
budynku nr 17 na os. Na Wzgérzach, przekazanq przez Pana Rafaia Komarewicza,
Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 3 marca 2022 r., uprzejmie informuje, 2e wskazana
wiata émietnikowa usytuowana jest na dziaice nr 241/22 obr. 10 — Nowa Huta, stanowiacej
wiasnoéé Gminy Miejskiej Krakéw i wykorzystyvvana jest przez mieszkaficéw budynkéw
nr 16, 17 i 26 poioionych na os. Na Wzgérzach w Krakowie. Wspélnoty mieszkaniowe
budynkéw poioionych na os. Na Wzgérzach 16, 17 i 26 W Krakowie nie zawariy w Wydziale
Skarbu Miasta UMK umowy dzieriawy terenu pod istniejqcq wiatq émietnikowa. Nie wpiynai
réwniei wniosek ww. wspélnot 0 dzieriaweg terenu.

Zarzqdca ww. budynkéw — ,,Adrem" S.A. w Krakowie poinformowai, 2e wspélnoty
mieszkaniowe tych budynkéw podjeiy uchwaiy w zakresie wykonania wiaty émietnikowej.
W zwiazku z warunkami terenowymi i kolizjq istniejqcej wiaty émietnikowej z sieciami
uzbrojenia terenu konieczne jest wybudowanie nowej wiaty émietnikowej w innej lokalizacji.
Obecnie zarzqdca prowadzi uzgodnienia z zarzqdami wspélnot mieszkaniowych odnoénie do
wskazania nowej lokalizacji wiaty émietnikowej, a po ich zakoficzeniu wystapi z wnioskiem
o wydzieriawienie gruntu.

Dla nieruchomoéci na 0s. Na Wzgérzach 17 w Krakowie zostaia z’r02ona deklaracja DW,
tj. deklaracja dla nieruchomoéci, na ktérych zamieszkujq mieszkaficy w zabudowie
wieiorodzinnej. Odbiér odpadéw komunalnych z ww. nieruchomoéci jest realizowany
zgodnie ze z+o2ona1 deklaracja oraz harmonogramem (dostepnym na stroniez
https://mpo.krakow.pl/pl/mieszkancy/harmonogramy/komunalne) przez operatora, tj.
Maiopolskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w Krakowie. -



Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 Wrzeénia 1996 r. 0 utrzymaniu czystos'ci
iporzqdku W gminach (tekst jednolityz Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z péin. zm.) Wiaéciciele
nieruchomoéci zapewniaja utrzymanie czystoéci i porzadku przez Wyposaienie nieruchomoéci
W Worki Iub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadow komunalnych, utrzymanie tych
pojemnikéw W odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym oraz utrzymanie
W odpowiednim stanie sanitarnym i porzadkowym miejsc gromadzenia odpadéw (...). Poprzez
Wiaécicieli nieruchomoéci (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy) rozumie sie; takie Wspoiwiaécicieli,
u2ytkoWnikoW Wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajace nieruchomoéci
W zarzadzie Iub uiytkowaniu, a takie inne podmioty Wiadajace nieruchomoécia.

Kaida Wiata (altana) émietnikowa jako miejsce gromadzenia odpadow powinna speiniaé
Wymagania okreélone Wtreéci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. W sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie
(tekstjednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Zgodnie z § 22 ust. 1 WW. rozporzadzenia na dziaikach
budowlanych naleiy przewidzieé miejsca na pojemniki siuiace do czasowego gromadzenia
odpadow staiych, z uwzglednieniem moiiiwoéci ich segregacji.

Szczegoiowe zasady dotyczace Warunkow rozmieszczania pojemnikow Iub Workéw
i utrzymania ich W odpowiednim stanie sanitarnym, porzad koWym i technicznym okreéla art. 25
zaiacznika do uchwaiy nr XLV/1200/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 Wrzeénia 2020 r.
Wsprawie Regulaminu utrzymania czystoéci i porzqdku na terenie Gminy Miejskiej Krakow. Natomiast
Wymagania W zakresie utrzymania miejsc gromadzenia odpadow W odpowiednim stanie
sanitarnym i porzadkowym obowiazujace na terenie Krakowa Wskazane W art. 26
WW. Regulaminu sa nastepujace:
,,W’raécicie|e nieruchomoéci zobowiazani sa do utrzymania W odpowiednim stanie sanitarnym
i porzad koWym miejsc gromadzenia od padow, W szczegolnoéci poprzez:

1) Wyznaczenie i odpowiednie przygotowanie, W tym oznakowanie miejsc gromadzenia
odpadow komunalnych;

2) usytuowanie pojemnikéw W sposob zapewniajacy sWobodny do nich dostep;
3) gromadzenie odpadéw W pojemnikach Iub Workach i niedopuszczanie

do ich przepeinienia;
4) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadow nie dopuszczajac do zalegania odpadow

poza pojemnikami;
5) systematyczne sprzatanie miejsc gromadzenia odpadow z odpadéw zalegajacych poza

pojemnikami i Workami z zachowaniem zasad selektywnego zbierania odpadow;
6) mycie i dezynfekcje miejsc gromadzenia odpadc'>W zapobiegajace poWstaWaniu

uciailiwoéci zapachowych;
7) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadow komunalnych przed zalewaniem odpadéw

przez Wody opadowe i roztopowe oraz usuwanie z tego terenu biota, éniegu, Iodu i innych
zanieczyszczefi”.

Zorganizowanie i utrzymanie miejsc pod skiadowanie odpadow naleiy zatem do
oboWiazkoW Wiaéciciela posesji, W tym przypadku Wspoinot mieszkaniowych budynkow
poioionych na os. Na Wzgorzach 16, 17 i 26.



W ramach przeprowadzonej kontroli terenu Strai Miejska Miasta Krakowa
skontaktowaia sig z zarzadca WW. budynkéw, ktory zobowiazai siq: do Wzmocnienia kontroli
stanu czystoéci i porzadku terenu oraz bieiacego usuwania nieprawidiowoéci W tym zakresie.
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. Wydziai Skarbu Miasta
3. Wydziai Gospodarki Komunalnej i Kiimatu
4. Zarzad Drog Miasta Krakowa
5. Miejskie Przedsiobiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
6. Strai Miejska Miasta Krakowa
7. Biuletyn lnformacji Publicznej
8. Aa


