UCHWAŁA NR XIII/233/19
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa
w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunki działania polegające na podjęciu
wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań dążących do wyeliminowania
z używania m.in.: pojemników, naczyń i kubków plastikowych w Urzędzie Miasta Krakowa,
jednostkach miejskich, jednostkach oświatowych i innych instytucjach zależnych i zastąpienie ich
w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu. Działania te powinny
być realizowane w ramach akcji „Kraków bez plastiku”.
§ 2. Akcja „Kraków bez plastiku” powinna objąć w szczególności:
1) wyeliminowanie z użytku jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków i słomek z plastiku
i zastąpienie ich wielorazowymi odpowiednikami,
2) zaprzestanie kupowania wody w plastikowych butelkach i promowanie spożywania wody z kranu,
3) korzystanie z usług cateringu, w ramach którego poczęstunek nie jest podawany w plastikowych,
ani styropianowych pojemnikach, tylko w opakowaniach wielokrotnego użytku,
4) wykorzystanie w promocji miasta gadżetów i materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi
recyklingu z dążeniem do rezygnacji z gadżetów plastikowych oraz rozważenie wykorzystywania
wręczania gadżetów do okazji promowania ekologicznego trybu życia poprzez wręczanie
bawełnianych toreb, czy kubków termicznych wielokrotnego użytku,
5) zrezygnowanie z używania plastikowych toreb, siatek i reklamówek,
6) przeprowadzenie przeglądu wszystkich dostawców świadczących usługi na rzecz Urzędu Miasta
Krakowa oraz, w miarę możliwości, wybranie tych, którzy stosują dla swoich produktów inne
opakowania niż plastikowe,
7) zastąpienie papieru w drukarkach w instytucjach miejskich papierem makulaturowym,
8) unikania w miarę możliwości wykorzystywania folii do pakowania przesyłek,
9) korzystania z ekologicznych rozwiązań do pakowania przedmiotów, takich jak „skropak”,
10) ustawienie w budynkach Urzędu Miasta Krakowa i jednostek mu podległych koszy
umożliwiających segregację śmieci z podziałem na frakcje z odpowiednimi oznaczeniami.
Akcja powinna mieć realizowana stopniowo i mieć charakter długofalowy.
§ 3. Akcja „Kraków bez plastiku” powinna także obejmować działania edukacyjne skierowane do
pracowników i mieszkańców.
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§ 4. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o przedstawienie Radzie Miasta Krakowa
informacji na temat przeprowadzonych działań, o których mowa w § 2 i 3 do dnia
30 czerwca 2019 i następnie w okresach półrocznych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Michał Drewnicki
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