Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji społecznych w przedmiocie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany
w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków
L.p

1.

Uwagi/opinie mieszkańców

Wyniki rozpatrzenia (uwzględniono/nie uwzględniono)
- wyjaśnienia

Dotyczy projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków:
Wniosek, aby w przypadku posiadania kompostowników nie było obowiązku posiadania
worka/ pojemnika na odpady „bio”.

Uwzględniono

Postulat monitoringu pojemników na odpady i wprowadzenie surowych kar za podrzucanie
odpadów – 3 uwagi

Nie uwzględniono

Brak wyjaśnienia kto zakupuje i montuje transpondery. Brak informacji w jakim terminie
MPO, UMK powinno udzielać odpowiedzi na złożone przez mieszkańców skargi, wnioski,
postulaty. Brak uregulowania kwestii karania firm za opóźnienia/ braki w odbiorze

Nie uwzględniono

Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej,
w przypadku posiadania kompostownika nie będzie
obowiązku posiadania worka/pojemnika na bioodpady.

Za pojemniki rozmieszczone zgodnie z deklaracją
na danej nieruchomości odpowiada właściciel/zarządca
nieruchomości, który może indywidulanie wprowadzić
monitoring pojemników. Projekt przedmiotowej uchwały
został rozszerzony o obowiązek oznakowania pojemników
w transpondery systemu radiowej identyfikacji (RFID).
Powyższe w przyszłości ma służyć m.in. kontroli
pojemników w zakresie realizacji usługi odbioru odpadów
przez operatorów. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (zwanej dalej ustawą) postępowanie
w sprawach naruszeń Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy prowadzone jest zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.

Zapisy projektu przedmiotowej uchwały zobowiązują
właściciela nieruchomości do oznakowania pojemnika lub

odpadów – 7 uwag

kontenera (w terminie do 31.12.2025 r.) za pomocą
transponderów systemu radiowej identyfikacji (RFID
- radio frequency identifcation) oraz udostępnienia
pojemnika Zarządcy Systemu każdorazowo w celu obsługi
informatycznej systemu. Sposób rozpatrywania uwag
w sprawie niewłaściwego świadczenia usług przez firmy
wywozowe oraz prowadzącego PSZOK został określony
w projekcie uchwały w sprawie określenia 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. Kwestię
prawidłowości realizacji zadań przez Zarządcę Systemu
reguluje umowa wykonawcza nr W/I/2023/GK/6/2013
o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi zawartej w dniu 7 czerwca 2013 r
zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Urzędem
Miasta Krakowa a Miejskim Przedsiębiorstwem
Oczyszczania. Regulacje dotyczące sposobu karania firm
odbierających odpady zostały określone w umowach
zawartych pomiędzy Zarządcą Systemu a poszczególnymi
operatorami odbierającymi odpady.

Propozycja zbierania łącznie odpadów „bio" i „zmieszanych". W zabudowie mieszanej odpady „bio" powinny być w workach ze względów sanitarnych. Uszczegółowienie zasad
działania LAMUSOWNI w stosunku do klienta „pieszego".

Nie uwzględniono

Propozycja zapisu: „Właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz
właścicielom nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, w zamian za

Nie uwzględniono

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska
(obecnie Klimatu) łączne zbieranie odpadów „bio”
i zmieszanych jest uważane za tzw. mieszanie odpadów.
Ze względów sanitarnych rekomendowane jest zbieranie
bioodpadów w pojemnikach w zabudowie mieszanej.
Sposób funkcjonowania PSZOK określają Regulaminy
funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się wyposażenie
tych nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, tj. papieru i tektury, szkła i opakowań ze szkła, metali, tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów zielonych w ilości dostosowanej
do ilości tych odpadów powstających na nieruchomości. Worki o pojemności 35-40 l”.

Zgodnie z zapisem § 9 projektu uchwały w sprawie
określenia 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: „Właścicielom nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej oraz właścicielom
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zapewnia się wyposażenie tych
nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, tj. papieru i tektury,
szkła i opakowań ze szkła, metali, tworzyw sztucznych
i opakowań wielomateriałowych, bioodpadów w ilości
dostosowanej do ilości tych odpadów powstających na
nieruchomości”. Zdecydowana większość mieszkańców
opowiada się za workami o pojemności 120l. W przypadku
worków na bioodpady kuchenne, w projekcie Regulaminu
wprowadzono „Worek przeznaczony do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych powinien być:
1) w kolorze: niebieskim z napisem „Papier” na odpady
z papieru i tektury; zielonym z napisem „Szkło” na
odpady ze szkła, opakowań ze szkła; żółtym z napisem
„Metale i tworzywa sztuczne” na odpady z metali,
tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;
brązowym z napisem „Bio” na bioodpady,
2) przeźroczysty,
3) o pojemności 0,12 m3, a w przypadku bioodpadów
o pojemności nie większej niż 0,12 m3,
4) o wytrzymałości na obciążenia minimum 30 kg,
5) wyposażony
w
zamknięcie
uniemożliwiające
wysypywanie się odpadów lub ponowne otwarcie.

Sposób stwierdzenia braku segregacji odpadów.

W art. 11 projektu uchwały określono warunki uznania
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
„Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości
selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się
za spełniony, jeżeli w przekazanych do odbioru przez
właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych
w pojemnikach lub workach przeznaczonych do
selektywnej zbiórki odpadów, zbiera się te odpady, na
które przeznaczony jest pojemnik lub worek, spełniający
wymagania
przewidziane
w
Regulaminie,
z uwzględnieniem postanowień art. 36 ust. 1 pkt 5-6
Regulaminu”. Nie spełnienie tych warunków będzie
uznane za brak segregacji odpadów

Zwiększenie dla zabudowy wielorodzinnej limitów jednorazowej dostawy do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jaka jest idea znakowania pojemników
chipami, dlaczego do oznakowania zobowiązuje się właściciela nieruchomości, obowiązek
ten powinien spocząć na Zarządcy Systemu. Propozycja pozostawienia zapisu
dopuszczającego umiejscowienie pojemników do 200 m od miejsca dojazdu – 3 uwagi

Nie uwzględniono
W treści projektu uchwały w sprawie określenia
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 znajdują się jedynie limity
jednorazowej dostawy do punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1,
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) zużytych opon - do 10 sztuk;
2) odpadów budowalnych i rozbiórkowych – do 100 kg.
Zapisy projektu Regulaminu odnoszą się jedyne do kwestii
zobowiązania właściciela nieruchomości do oznakowania
pojemnika lub kontenera (w terminie do 31.12.2025 r.)
za pomocą transponderów systemu radiowej identyfikacji
(RFID - radio frequency identifcation) oraz udostępnienia

pojemnika Zarządcy Systemu każdorazowo w celu obsługi
informatycznej systemu. Z uwagi na fakt, iż obowiązek
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów
komunalnych
należy
do
obowiązków
właściciela/zarządcy nieruchomości (część z pojemników
jest prywatną własnością, część jest dzierżawiona od
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. o.o., a część
od innych podmiotów) dostęp do pojemników będzie
utrudniony dla Zarządcy Systemu. Poprzedni Regulamin
jak i obecny projekt Regulaminu nie zawierał informacji, co
do możliwości umiejscowienia pojemników do 200 m od
miejsca dojazdu. Wystawienie pojemnika należy do
obowiązków właściciela nieruchomości.
Postulat o określenie zasad i drogi zgłaszania reklamacji oraz wyciągania konsekwencji
wobec spółek nie wywiązujących się z powierzonych obowiązków. Max. czas odbierania
połączenia przez infolinie spółek odpowiedzialnych za wywóz odpadów.

Nie uwzględniono

Propozycja zmniejszenia ilości „gniazd" segregacji.

Nie uwzględniono

Sposób rozpatrywania uwag w sprawie niewłaściwego
świadczenia usług przez firmy wywozowe oraz
prowadzącego PSZOK został określony w projekcie
uchwały w sprawie określenia 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.

Projekt uchwały nie określa ilości „gniazd” segregacji.
„Gniazda”
segregacji
stanowią
istotny
element
Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Propozycja możliwości dłuższego czasu na usunięcie odpadów z remontu (5-7 dni).

Nie uwzględniono
W projekcie uchwały znajdują się zapisy określające,
że usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu
lokali, budynków (np. gruzu i innych odpadów
poremontowych) winno się odbyć najpóźniej w terminie

3 dni od chwili ich wytworzenia. Przedłużenie czasu na
usunięcie
odpadów
do
5-7
dni
spowoduje
niekontrolowane zaleganie odpadów i tworzenia się tzw.
„dzikich wysypisk”.
Brak definicji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej obliczania

Nie uwzględniono
Przedmiotowa definicja określona jest w ustawie.

Propozycja przesunięcia terminu wprowadzenia zmian.

Uwzględniono
Z uwagi na wydłużony okres konsultacji społecznych
został przesunięty termin wprowadzenia zmian.

Propozycja dodania na końcu artykułu 30 treści: „a Rada Miasta Krakowa winna tworzyć
uchwały, które będą wspierać wyżej wymienione dążenia właścicieli nieruchomości
poprzez wprowadzenie sprawnego i ekonomicznego systemu gospodarowania odpadami,
promującego ekologiczne postawy właścicieli nieruchomości i efektywnie dążącego do
zmniejszenia opłat z tytułu wywozu odpadów ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości”.

Nie uwzględniono

Dlaczego właściciel nieruchomości ma oczyszczać chodnik. Brak informacji na temat tego
kto ma zakupić pojemniki. Czy zabudowa wielorodzinna może prowadzać kompostowniki.

Nie uwzględniono

Przekroczenie delegacji ustawowej.

Regulacje dotyczące uprzątnięcia chodników określa
szczegółowo ustawa. Art. 3 ust. 2 projektu Regulaminu
określa, że wyposażenie nieruchomości w pojemniki należy
do obowiązków właściciela. Zgodnie z ustawą Regulamin
ma określić wymagania dotyczące kompostowania
bioodpadów
stanowiących
odpady
komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli takich
nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku
posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

Należy sprecyzować na czym ma polegać obowiązek właściciela posesji w zakresie
sprzątania chodnika jezdni w zimie.

Nie uwzględniono

Sprecyzować w regulaminie jakie są obowiązki właściciela nieruchomości przy odśnieżaniu
w zależności od statusu drogi i pobocza (chodnika) w zależności czy droga jest wojewódzka,
gminna, lokalna, kto ma sprzątać chodnik jeżeli działka prywatna oddzielona jest od
chodnika pasem zieleni miejskiej.

Nie uwzględniono

Nałożenie na właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania frakcji
niewymienionych w rozporządzeniu z 29.12.2016 art. 3 jest niezgodne
z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Obowiązek selektywnego zbierania pozostałych frakcji ciąży na gminie i ma ona
organizować system odbioru i zbierania – 2 uwagi
Właściciele nieruchomości nie powinni mieć obowiązku utrzymania czystości na terenie
chodnika, znajdującego się przed jego nieruchomością. Gmina Miejska Kraków posiada
odpowiedni sprzęt do utrzymania czystości w mieście oraz zapewnia środki z podatków.

Nie uwzględniono

Propozycja zwiększenia limitu
i rozbiórkowych – 2 uwagi

Nie uwzględniono

dostarczania

do

PSZOK

odpadów

budowlanych

Przywrócenie sposobu selektywnego zbierania odpadów: 1) sucha frakcja
w pojemniku żółtym (odpady z tworzyw sztucznych, metalu, papieru i opakowań
wielomateriałowych), 2) odpadów ze szkła w pojemniku zielonym, 3) bioodpadów
kuchennych w workach brązowych, umieszczanych w pojemnikach z odpadami
resztkowymi (czarny pojemnik).

Regulacje dotyczące uprzątnięcia chodników określa
szczegółowo ustawa.

Regulacje dotyczące uprzątnięcia chodników określa
szczegółowo ustawa.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
wynika z treści ustawy.
Nie uwzględniono
Regulacje dotyczące uprzątnięcia chodników określa
szczegółowo ustawa.

Istnieje ryzyko przekroczenia limitów
z decyzji.

wynikających

Nie uwzględniono
Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r. wynikają
bezpośrednio z obowiązku dostosowania gminnych
przepisów do treści rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19).

2.

Dotyczy projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia 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:
Propozycja częstotliwości wywozu odpadów w oparciu o stopień napełniania pojemnika/
worka.

Nie uwzględniono

Propozycja
zwiększenia
częstotliwości
odbioru
z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej – 34 uwagi

Nie uwzględniono

odpadów

komunalnych

Propozycja wprowadzenia usług dodatkowych (dezynfekcja i mycie pojemników,
dodatkowy odbiór odpadów - poza deklaracją, czasowe podstawienie kontenera).

Obowiązek określenia częstotliwości i sposobu pozywania
się odpadów wynika z przepisów ustawy. Wprowadzenie
zapisu uzależniającego odbiór odpadów od stopnia
wypełnienia pojemnika wprowadzałaby dowolności, brak
harmonogramów odbioru, a w konsekwencji chaos
w odbiorze odpadów. W metodzie pojemnikowej stawka
z odbiór odpadów jest zależna od średnich wskaźników
wytwarzania odpadów komunalnych.

Częstotliwości i sposoby odbioru odpadów komunalnych
z wszystkich rodzajów nieruchomości, w tym
nieruchomości
w
zabudowie
jednorodzinnej
i wielorodzinnej są zgodne z zapisami ustawy. Ponadto
podlegają zaopiniowaniu przez Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny. Należy również zaznaczyć,
iż zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów spowoduje
wzrost kosztów systemu.
Nie uwzględniono
Usługi dodatkowe mogą być wprowadzone przez rade
gminy na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy za dodatkową
opłatą: „Rada gminy może określić, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych
usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia
oraz wysokość cen za te usługi”.

Propozycja określenia sposobu i zakresu odbierania odpadów między Spółdzielnią
a MPO Sp. z o.o.

Nie uwzględniono

Propozycja zwiększania częstotliwości dezynfekcji pojemników na odpady – 2 uwagi

Nie uwzględniono

Przekroczenie delegacji ustawowej.

Dbanie o stan sanitarny pojemników należy do
obowiązków właściciela/zarządy nieruchomości, stąd nie
ma potrzeby „narzucania” częstotliwości dezynfekcji
pojemników.
Kodowanie worków – 3 uwagi

Zapisy projektu Regulaminu odnoszą się jedyne do kwestii
zobowiązania właściciela nieruchomości do oznakowania
pojemnika lub kontenera (w terminie do 31.12.2025 r.) za
pomocą transponderów systemu radiowej identyfikacji
(RFID - radio frequency identifcation) oraz udostępnienia
pojemnika Zarządcy Systemu każdorazowo w celu obsługi
informatycznej systemu.

3.

Dotyczy projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki takiej opłaty:

3.1

Brak akceptacji stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego – 351 uwag
Propozycja ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – 817 uwag
Propozycja ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zużytej
wody z danej nieruchomości – 183 uwag
Propozycja ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od powierzchni
lokalu mieszkalnego – 23 uwagi
Inne uwagi w zakresie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty – 70 uwag

3.2.
3.3.
3.4
3.5

Podczas trwających konsultacji społecznych w okresie od
31 stycznia do 28 lutego 2020 r. przedstawiono
mieszkańcom wszystkie możliwe rozwiązania w zakresie
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W przypadku nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy istnieją cztery sposoby ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6j
ustawy). Zgodnie z tą regulacją opłata może być naliczana
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość, lub ilości zużytej wody z danej
nieruchomości, lub powierzchni lokalu mieszkalnego.
Ponadto rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego. Należy zaznaczyć, że wybrany wariant
powinien zagwarantować bilansowanie systemu gminnego
w zakresie dochodów z tytułu opłaty i kosztów. W związku

z rezultatem konsultacji społecznych zaproponowano
w projekcie uchwały metodę naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnioną od
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
3.6

Inne uwagi:
Propozycja
– 49 uwag

wysokości

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

W każdej z przyjętych metod powinna być zastosowana ulga dla osób samotnych

Zgodnie z art. 6k ust. 2 rada gminy określając stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod
uwagę
m.in.
koszty
funkcjonowania
systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty
odbierania,
transportu,
zbierania,
odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej
i prowadzenia edukacji ekologicznej. W 2020 r. całkowite
koszty gminnego systemu oszacowano na poziomie 256,29
mln zł. Biorąc pod uwagę zasadę „zanieczyszczający płaci”
dokonano podziału kosztów na obsługę nieruchomości na
których
zamieszkują
mieszkańcy
oraz
obsługę
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne.
W 2020 r. koszty te
kształtują się odpowiednio 216 mln zł oraz 40 mln zł.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powinna zapewnić wpływy do budżetu
gminy z tytułu tej opłaty na poziomie pozwalającym na
porycie kosztów systemu.
Nie uwzględniono
Ustawa upoważnia radę gminy do podjęcia uchwały,
w której może jedynie zwolnić w całości lub w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych,
w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub rodziny
wielodzietne. Brak przepisów prawnych do ustanowienia
innych zwolnień podmiotowych.

W § 2 punkt 2 występuje błąd w definicji nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
Winno być: rozumie się nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, innym niż
opisany w pkt. 1, a nie napisano w pkt. 2.

Nie uwzględniono

Propozycja zastosowania opłaty od ilości pojemników – 6 uwag

Nie uwzględniono

Propozycja uiszczania stawki opłaty od wysokości dochodu.

Ustawa
określa
zasady
naliczania
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy istnieją cztery sposoby ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6j ustawy).
Zgodnie z tą regulacją, opłata stanowi iloczyn:
 liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość, lub
 ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
 powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie uchwały rady
gminy. Ponadto rada gminy może uchwalić jedną stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego.
Jedynie w odniesieniu do nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
ustawa daje możliwość ustalenia wysokości opłaty
wynikającą
z
iloczynu
liczby
zadeklarowanych
pojemników/worków z odpadami powstającymi na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności. Od wskazanych wyżej zasad ustawodawca
przewiduje dwa wyjątki odnoszące się do:

nieruchomości, na których są świadczone usługi
hotelarskie – dopuszcza, aby opłata za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
stanowiła iloczyn ilości zużytej wody z danej
nieruchomości
oraz
stawki
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

nieruchomości, na których znajdują się domki

Propozycja naliczania opłaty od wagi i objętości wytworzonych odpadów komunalnych – 4
uwagi

W projekcie przedmiotowej uchwały nie uwzględniono
podziału na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
i wielorodzinnej.

letniskowe, lub są wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe - rada gminy ustala
ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10%
przeciętnego
miesięcznego
dochodu
rozporządzanego na 1 osobę ogółem - za rok od
tych nieruchomości.
Brak jest innych możliwości ustalania stawki opłaty np. od
wagi odpadów komunalnych, czy uzależnionej od
wysokości dochodu.
Propozycja uwzględnienia w opłacie odpadów wytwarzanych przez zwierzęta domowe np.
odchody, piasek, żwirek – 2 uwagi

Nie uwzględniono

Propozycja opracowania metody obciążenia turystów, studentów
a będących w ewidencji uczelni, akademików, hoteli, apartamentowców.

Nie uwzględniono

przyjezdnych,

Przedsiębiorcy powinni mieć swoje kosze i płacić za odbiór odpadów indywidulanie.

Odpady (m.in. wytwarzane przez zwierzęta domowe, np.
odchody, piasek, żwirek itp.) uznane są za odpady
komunalne i powinny być gromadzone łącznie z innymi
niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.
Stąd też nie ma potrzeby do wyłączenia tego rodzaju
odpadów jako osobnej frakcji. Wszystkie odpady
komunalne wytwarzane przez gospodarstwa domowe są
odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek ponoszenia opłaty za
odpadami komunalnymi spoczywa
nieruchomości.

gospodarowanie
na właścicielu

Nie uwzględniono
Gmina Miejska Kraków na podstawie art. 6c ust. 2
ustawy podjęła decyzję o objęciu gminnym systemem
gospodarowania odpadami również przedsiębiorców
(tzw. właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują
mieszkańcy,
a
powstają
odpady
komunalne). Wobec powyższego przedsiębiorcy

Stawka powinna być zróżnicowana w zależności od segregacji/ braku segregacji odpadów.

składają odrębną deklarację i wnoszą opłaty do budżetu
gminy. W przypadku tzw. „nieruchomości mieszanych”
(w części zamieszkanych, a w części niezamieszkanych
na których powstają odpady) podmioty gospodarcze
uwzględnione są w deklaracji składanej przez właścicieli
nieruchomości mieszanych (DM) i w związku z tym
ponoszą stosowną opłatę. Projekt wzoru deklaracji DM
tj. deklaracji dla tzw. nieruchomości mieszanych (które
w części stanowią nieruchomość, na których
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne) wprowadza dwie metody opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi osobno dla
nieruchomości
zamieszkałych
i
osobno
dla
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne, w tej części opłata będzie naliczana
odrębnie w zależności od liczby pojemników określonej
pojemności.
Nie uwzględniono
Zgodnie z postanowieniami przepisów znowelizowanej
ustawy rady gmin są zobowiązane do ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata dotyczy
zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, do czego ustawa zobowiązuje wszystkich
właścicieli nieruchomości. W przypadku właścicieli
nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania
odpadów w sposób selektywny gmina nakłada na tych
właścicieli nieruchomości opłatę podwyższoną w drodze
decyzji. Projekt uchwały zawiera postanowienia
w zakresie stawki opłaty podwyższonej stanowiącej
dwukrotność stawki podstawowej.

Właściciel nieruchomości powinien mieć możliwość wyboru między kilkoma sposobami
kalkulacji: od osoby, od gospodarstwa, od powierzchni, od ilości zużytej wody.

Nie uwzględniono

Każdy właściciel nieruchomości powinien mieć prawo wyboru firmy która za
najkorzystniejsza kwotę odbierze odpady wytworzone na jego prywatnej nieruchomości.

Nie uwzględniono

Zapisy zgodne z ustawą tj. "gospodarstwo domowe" zastąpić "lokalem mieszkalnym". Duży
załącznik dotyczący propozycji stawek.

Nie uwzględniono

Zgodnie z art. 6k ust. 1 kompetencje do dokonywania
wyboru metody naliczania opłaty należą do rady gminy,
która w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali
stawkę takiej opłaty, dopuszcza się stosowanie więcej niż
jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy.

Od 1 lipca 2013 roku został wprowadzony Zintegrowany
System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na
terenie całego kraju. Właściciele nieruchomości na
których zamieszkują mieszkańcy z mocy ustawy objęci
zostali nowym systemem, w którym to gmina wyłania
w drodze przetargu podmioty prowadzące usługę odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych. Od tego czasu
właściciel nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy nie ma możliwości zawarcia indywidualnej
umowy na świadczenie usług odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości.

Propozycja zmiany stanowi przekroczenie delegacji
ustawowej. Ustawa określa zasady naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
istnieją
cztery
sposoby
ustalania
opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6j
ustawy). Zgodnie z tą regulacją, opłata stanowi iloczyn:
 liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość, lub
 ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
 powierzchni lokalu mieszkalnego

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie uchwały rady
gminy.
Ponadto rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego.
4.

Dotyczy projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości:
Propozycja możliwości składania jednej deklaracji z załącznikami odnośnie kilku Nie uwzględniono
nieruchomości, które mają wspólne podwórka (dawna DM-A - wykaz nieruchomości) to
Przekroczenie delegacji ustawowej.
samo dotyczy nieruchomości dla których składana jest deklaracja DB.
Propozycja aby w deklaracji dla tzw. „zabudowy mieszanej”, ustalić proporcjonalnie udział
dwóch rodzajów producentów odpadów, według udziału w nieruchomości lub na
powierzchnię (mieszkalną i niemieszkalną), a w przypadku mieszkalnej ilością osób. W
przypadku części niemieszkalnej od rodzaju działalności

Projekt wzoru deklaracji DM tj. deklaracji dla tzw.
„nieruchomości mieszanych” (które w części stanowią
nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne) wprowadza
dwie metody opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi osobno dla nieruchomości zamieszkałych
i osobno dla nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, w tej części opłata będzie
naliczana odrębnie w zależności od liczby pojemników
określonej pojemności.

We wzorze deklaracji DW powinna pojawić się ilość osób zamieszkujących
w budynku wielorodzinnym, a nie ilość gospodarstw domowych – 3 uwagi

Uwzględniono

Propozycja w deklaracji DJ i DW zastąpienia informacji o stawce ryczałtowej, informacji o
opłatach za wywóz poszczególnych kategorii i ilości odpadów, tak jak to ma miejsce w
przypadku deklaracji DB – 2 uwagi

Nie uwzględniono

Dokonano zmiany metody naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnioną od
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Zgodnie z ustawą, w przypadku nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy istnieją cztery sposoby ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które
zgodnie z ustawą dotyczą:
 liczby
mieszkańców
zamieszkujących
daną

nieruchomość, lub
ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
powierzchni lokalu mieszkalnego
oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie uchwały rady
gminy.




Ponadto rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego.
Propozycja, aby dla tzw. „nieruchomości mieszanych" pozostała deklaracja od ilości
pojemników dla całej nieruchomości bez rozbicia – 3 uwagi

Nie uwzględniono

W załączniku nr 2 Sekcja E w nagłówku po lewej pola 64 w nawiasie powinno być: „liczba
gospodarstw x stawka" podobnie jak w załączniku 4.

Dokonano zmiany metody naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnioną od
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Należy wskazywać ilość osób zamieszkujących i określić liczbę dzieci (dzieci - 50% kosztów
dorosłej osoby).

Nie uwzględniono

Propozycja zapisu: „Domy co najwyżej jednopiętrowe, w których są maksymalnie trzy
mieszkania i w których nie mieszka więcej niż 6 osób, z jednym pojemnikiem na odpady
zmieszane, mogą być traktowane jako jednorodzinne, przy czym, wtedy wywóz śmieci
odbywa się na dokładnie takich samych zasadach jak w domach jednorodzinnych”.

Nie uwzględniono

Projekt wzoru deklaracji DM tj. deklaracji dla tzw.
„nieruchomości mieszanych” (które w części stanowią
nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne) wprowadza
dwie metody opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi osobno dla nieruchomości zamieszkałych
i osobno dla nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne, w tej części opłata będzie
naliczana odrębnie w zależności od liczby pojemników
określonej pojemności.

Regulacje w zakresie ulg dla rodzin wielodzietnych, będą
wprowadzone osobną uchwałą.

Przekroczenie
delegacji
ustawowej.
Definicja
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej została
określona w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).
Możliwość składania deklaracji w formie elektronicznej.

Od początku funkcjonowania Zintegrowanego Systemu
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie
Gminy Miejskiej Kraków istniała i będzie istnieć możliwość
elektronicznego składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli będzie określona jedna stawka od gospodarstwa - to po co składać deklarację. We
wzorach deklaracji w sekcji „dane składającego deklarację" jest zdublowana prośba o dane
identyfikacyjne i adres.

Nie uwzględniono

C1 oraz C5 dane identyfikacyjne - jeśli mają być to dane drugiego właściciela
nieruchomości – należy to zaznaczyć. C4 Korespondencja elektroniczna. W przypadku
wyrażenia zgody na doręczenie pism drogą elektroniczną we wszystkich sprawach
związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy podać adres
poczty elektronicznej jako adres do kontaktu, nie każdy ma założone konto e-PUAP.

Nie uwzględniono

Zgodnie z art. 6m ustawy: „Właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych”. „Dane składającego deklarację”
wprowadzone są celowo, tak aby dwóch współwłaścicieli
(np. małżeństwo) mogło uzupełnić jedną deklarację.
Pozostali, ewentualni współwłaściciele wypełniają
deklarację DW-A (Informacje o współwłaścicielach
nieruchomości).

Podanie adresu poczty elektronicznej jest dowolne.
W przypadku składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
drogą
elektroniczną,
deklaracje
takie
muszą
zostać
uwierzytelnione poprzez jedną z niżej 4 wymienionych
form:
1) kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23
lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym

oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U.
UE. Z 2014 r. Nr L.257, str. 73) albo
2) podpisem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.
z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), albo
poprzez wprowadzenie kodu „sms”, wysłanego przez
system elektroniczny podczas wprowadzenia deklaracji na
wskazany w niej numer telefonu komórkowego. W tym
przypadku Prezydent Miasta Krakowa może dokonać
dodatkowej weryfikacji poprzez: wykonanie połączenia
telefonicznego, wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną
lub wezwanie osoby składającej deklarację do złożenia
wyjaśnień w innej formie.
Propozycja deklaracji dla spółdzielni w której zostanie podany adres budynku
i liczba osób w nim zamieszkałych.

5.

Nie uwzględniono
Przekroczenie delegacji ustawowej.

Dotyczy projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok
od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku:
Propozycja naliczania opłaty od zużycia wody.
Nie uwzględniono
Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy w przypadku
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
rada
gminy
uchwala
ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Domki letniskowe powinny płacić za ilość wytworzonych odpadów śmieci.

Nie uwzględniono
Zgodnie z art. 6j ust.3b ustawy, w przypadku
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
rada
gminy
uchwala
ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Kwota za rok dla domku letniskowego lub innej nieruchomości rekreacyjno
- wypoczynkowej jest za mała. Niedoszacowanie ilości wyprodukowanych przez taką
nieruchomość odpadów może obciążyć budżet miasta.

Kwota za rok dla domku letniskowego lub innej nieruchomości rekreacyjno
- wypoczynkowej jest niewspółmierna do ilości wytworzonych odpadów. Opłata powinna
być zależna od ilości wyprodukowanych przez nieruchomość odpadów.

Nie uwzględniono
Roczną zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wyliczono na podstawie:


ilości wytwarzanych w ciągu roku odpadów
komunalnych na terenach nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,



liczby nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych
na
cele
rekreacyjno
- wypoczynkowe,



ilości wytwarzanych w ciągu roku odpadów
komunalnych na terenie jednej nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości
wykorzystywanej
na
cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,



liczby pojemników o pojemności 0,12 m3
niezbędnych do gromadzenia ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych w ciągu roku.

Nie uwzględniono
Zgodnie z art. 6j ust. 3b w przypadku nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno
- wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.

Opłaty powinny być proporcjonalne do czasu zamieszkiwania.

Powyższa
propozycja
znajduje
odzwierciedlenie
w przepisach ustawy, w przypadku nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno
- wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku nieruchomości na których znajduje się
domek
letniskowy,
lub
innej
nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi może zawierać wskazanie
okresów
korzystania
z
tej
nieruchomości
(art. 6m ust. 1ab ustawy).

Propozycja umożliwienia płacenia opłaty rocznej w 2-ch ratach lub całość do końca
czerwca. Bezcelowe posiadanie pojemnika na bioodpady, bo każda działka musi posiadać
kompostownik. Postulat, aby ogrody mogły samodzielnie podpisywać umowę z firmą
wywożącą odpady – 3 uwagi

W przypadku domków letniskowych oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
inne niż ogrody działkowe, rada gminy uchwala ryczałtową
stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- za rok od nieruchomości. Rodzinne ogrody działkowe
(ROD-y) zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy będą
traktowane jak nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od ogrodów
działkowych będzie naliczana w zależności od liczby
pojemników o określonej pojemności i ponoszona w cyklu
miesięcznym.

Dotyczy projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości:
Do 15-go kolejnego miesiąca (lub danego miesiąca) - nie "z góry".

Nie uwzględniono
W przypadku zastosowania tego rodzaju zapisów istnieje
ryzyko utraty płynności finansowej

Opłaty za wywóz odpadów zawarte w czynszu – 5 uwag

Nie uwzględniono
Opłata za wywóz odpadów wynika bezpośrednio ze
złożonej deklaracji, którą właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta. Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), z tym że
uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

7.

Uiszczenie opłaty powinno uwzględniać okresowe rozliczenie właścicieli nieruchomości z
wytworzonych odpadów – 2 uwagi

Nie uwzględniono

Opłata uiszczana miesięczne – 9 uwag

Projekt uchwały dopuszcza m.in. możliwość miesięcznego
uiszczania opłaty: właściciele nieruchomości położonych
na terenie Gminy Miejskiej Kraków uiszczają opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry: (…)
comiesięcznie – w terminie do 14 dnia każdego miesiąca
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek jej
uiszczenia.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy istnieją cztery sposoby ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6j ustawy).
Zgodnie z tą regulacją, opłata stanowi iloczyn:
 liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość, lub
 ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
 powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie uchwały rady
gminy.
Ponadto rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego.

Dotyczy projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na rzecz gminy:
Brak uwag

8.

Dotyczy projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
Brak informacji o kosztach dot. nieruchomości niezamieszkałych a produkujących śmieci.

Nie dotyczy przedmiotu projektu uchwały

Propozycja płacenia za tyle odpadów ile zostanie odebranych przez MPO Sp. z o.o.

Nie uwzględniono
W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracji DB
oraz DM) opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi naliczana jest w zależności od ilości
wytworzonych odpadów – przeliczona na liczbę
pojemników
o
określonej
pojemności
(metoda
pojemnikowa).

Propozycja liczenia stawki od ilości m³ i częstotliwości wywozu.

Nie uwzględniono
W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (deklaracji DB
oraz DM) opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi naliczana jest w zależności od ilości
wytworzonych odpadów – przeliczona na liczbę
pojemników
o
określonej
pojemności
(metoda
pojemnikowa.

Propozycja zainstalowania monitoringu.

Nie uwzględniono
Przekroczenie delegacji ustawowej.

Włączenie do systemu gminnego odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Przedmiotowa uchwała stanowi realizację decyzji Gminy
Miejskiej Kraków o włączeniu nieruchomości, na których

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne do Zintegrowanego Systemu Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.
Propozycja uiszczania opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych od pojemnika
i częstotliwości wywozu.

Nie uwzględniono
Metoda naliczania opłaty w przypadku nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne określona została w projekcie uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki takiej opłaty, tj. uzależniona jest od liczby
pojemników o określonej pojemności.

