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ZARZĄDZENIE Nr 1991/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 17.08.2020 r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                               

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. 

 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki takiej opłaty 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, 

ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i 5, ust. 2b, ust. 3 i ust. 4a ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 875), uchwala się co następuje: 

§ 1.  Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

§ 2. Ustala się wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

w wysokości 25,51 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

 

§ 3.  Ustala się wysokość miesięcznej stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób 

selektywny, w wysokości 51,02 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość. 

 

§ 4.  Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, poprzez 

obniżenie wysokości stawki opłaty określonej w § 2 uchwały o 1,00 złoty. 

 

§ 5.  Ustala się wysokość miesięcznych stawek opłat za jednokrotny odbiór odpadów 

komunalnych z pojemnika o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli 

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

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

komunalne, mające zastosowanie do tych części nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 -  6,30 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3 -  9,50 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 -  12,60 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 -  34,90 zł; 



5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 -  40,70 zł; 

6) za pojemnik o pojemności 0,80 m3 -  42,30 zł; 

7) za pojemnik o pojemności 1,0 m3 -  52,90 zł 

8) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 -  58,20 zł; 

9) za pojemnik o pojemności 2,5 m3 -  132,20 zł; 

10) za pojemnik o pojemności 3 m3 -  158,70 zł 

11) za pojemnik o pojemności 5 m3 -  264,50 zł; 

12) za pojemnik o pojemności 7 m3 -  370,40 zł; 

13) za pojemnik o pojemności 10 m3 -  529,10 zł; 

14) za pojemnik o pojemności 12 m3 -  634,90 zł; 

15) za pojemnik o pojemności 15 m3 -  793,70 zł; 

16) za pojemnik o pojemności 16 m3 -  846,60 zł; 

17) za pojemnik o pojemności 18 m3 -  952,40 zł; 

18) za pojemnik o pojemności 20 m3 -  1 058,30 zł; 

19) za pojemnik o pojemności 30 m3 -  1 587,40 zł; 

20) za pojemnik o pojemności 38 m3 -  2 010,80 zł; 

21) za pojemnik o pojemności 40 m3 -  2 116,60 zł; 

22) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu „beczka" na bioodpady z gastronomii, 

zakładów (placówek) zbiorowego żywienia, itp. –  6,30 zł; 

23) za pojemnik o pojemności 1,2 m3  typu „igloo” – 63,40 zł. 

 

§ 6. Ustala się wysokość miesięcznych stawek opłat podwyższonych za jednokrotny 

odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz 

od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują 

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

odpady komunalne, mające zastosowanie do tych części nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny: 

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 -  12,60 zł; 

2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3 -  19,00 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 -  25,20 zł; 

4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 -  69,80 zł; 

5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 -  81,40 zł; 

6) za pojemnik o pojemności 0,80 m3 -  84,60 zł; 

7) za pojemnik o pojemności 1,0 m3 -  105,80 zł 

8) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 -  116,40 zł; 

9) za pojemnik o pojemności 2,5 m3 -  264,40 zł; 

10) za pojemnik o pojemności 3 m3 -  317,40 zł 

11) za pojemnik o pojemności 5 m3 -  529,00 zł; 

12) za pojemnik o pojemności 7 m3 -  740,80 zł; 

13) za pojemnik o pojemności 10 m3 -  1 058,20 zł; 

14) za pojemnik o pojemności 12 m3 -  1 269,80 zł; 

15) za pojemnik o pojemności 15 m3 -  1 587,40 zł; 

16) za pojemnik o pojemności 16 m3 -  1 693,20 zł; 



17) za pojemnik o pojemności 18 m3 -  1 904,80 zł; 

18) za pojemnik o pojemności 20 m3 -  2 116,60 zł; 

19) za pojemnik o pojemności 30 m3 -  3 174,80 zł; 

20) za pojemnik o pojemności 38 m3 -  4 021,60 zł; 

21) za pojemnik o pojemności 40 m3 -  4 233,20 zł; 

22) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu „beczka" na bioodpady z gastronomii, 

zakładów (placówek) zbiorowego żywienia, itp. –  12,60 zł; 

23) za pojemnik o pojemności 1,2 m3  typu „igloo” – 126,80 zł. 

 

§ 7. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których 

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

a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi sumę opłat określonych w § 2 (obliczonej zgodnie z § 1) i § 5. 

 

§ 8. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których 

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

a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów w sposób selektywny, wysokość miesięcznej opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat określonych w § 3 (obliczonej 

zgodnie z § 1) i § 6. 

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 

§ 10.  Tracą moc: 

1) uchwała Nr III/37/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, 

2) uchwała Nr LXIX/997/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie 

ustalenia sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią 

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

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

§ 11.  1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    UZASADNIENIE 

 

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1579, z późn. zm.), która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r.  

poz. 2010 z późn. zm., dalej: ustawa).  

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw: „Rada Gminy jest obowiązana 

dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie 

przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym do przepisów ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia  

2020 r.”  

Ustawą nowelizującą wprowadzono m.in.: 

1. dobrowolne przystąpienie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do 

zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych (art. 6c ust. 2 lit. c 

ustawy) „Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,  

z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, 

do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest 

dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej  

w formie pisemnej.”; 

2. konieczność ograniczenia stawki opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych 

z pojemnika o pojemności 1100 l do poziomu nieprzekraczającego 3,2% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę (art. 6k ust. 2 lit. a pkt 5 ustawy) 

„Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, 

które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za 

miesiąc: w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 3,2% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 

1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej 

pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.”; 

3. konieczność wprowadzenia zwolnień dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych 

kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym (art. 6k ust. 4 lit. a ustawy) 

„Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych”; 

4. konieczność wprowadzenia podwyższonej stawki opłaty za nieselektywną zbiórkę 

odpadów komunalnych (art. 6k ust. 3 ustawy) „Rada gminy określi stawki opłaty 

podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna 

wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 

6j ust. 3b”. 

W 2019 roku wysokość uzyskiwanych przez Gminę dochodów z tytułu opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryła kosztów ponoszonych w związku 

z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami. Niedobór został 



uzupełniony poprzez wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa środków pochodzących 

z nadwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich. 

Czynnikami determinującymi wzrost kosztów Zintegrowanego Systemu Gospodarowania 

Odpadami Komunalnymi w ostatnich latach są: 

1. wzrost kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w latach 

2017-2019 o ok. 38% tj. z 40,68 mln zł (w 2017 roku) do 56,00 mln zł (w 2019 roku), 

2. wzrost ilości odbieranych w Gminie Miejskiej Kraków odpadów komunalnych (w latach 

2014-2018 o ok. 4,9% rocznie tj. z 300 703,00 Mg (w 2017 roku) do 363 988,72 Mg 

(w 2019 roku), 

3. wprowadzenie zakazu składowania frakcji energetycznej (odpadów komunalnych o cieple 

spalania wyższym niż 6 MJ/kg) wytworzonej z zebranych odpadów komunalnych 

i wzrastającymi cenami jej przetwarzania (w 2018 roku oraz na początku 2019 r. za 

przekazanie odpadów dopłacano 100-200 zł/Mg, a obecnie dopłaca się 600-1000 zł/Mg), 

4. ustawowe ograniczenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku oraz konieczność 

realizacji nowych obowiązków w zakresie magazynowania odpadów (monitoring 

wizyjny, zabezpieczenie roszczeń, wymogi przeciwpożarowe), 

5. trudności ze zbytem zebranych surowców wtórnych i spadek cen sprzedawanych 

surowców np.: średnia stawka za sprzedaż papieru i tektury spadła z ok. 402 zł/Mg (w 

2017 roku) do ok. 131 zł/Mg (w 2019 roku), średnia stawka za sprzedaż opakowań z 

tworzyw sztucznych spadła z ok. 788 zł/Mg (w 2017 roku) do ok. 568 zł/Mg (w 2019 

roku), 

6. wprowadzenie wysokich wymogów technicznych dla używanych do transportu odpadów 

pojazdów (niskoemisyjność, system GPS), 

7. wzrost kosztów składowania odpadów poprzez wzrost opłaty za korzystanie ze 

środowiska – wysokość opłaty wzrosła z 74,26 zł/Mg (w 2017 roku) do 170,00 zł/Mg (w 

2019 roku) i 270,00 zł/Mg (w 2020 roku). 

W związku z powyższym, a także ze względu na to, że zgodnie z art. 6r ustawy 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi 

administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania 

z odpadami komunalnymi dokonano szacunków planowanych do poniesienia w 2020 roku 

kosztów Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie 

Miejskiej Kraków i wpływów (dochodów i przychodów) z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Analiza wykazała, że przy zachowaniu dotychczasowych stawek opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi planowane koszty w 2020 roku będą wyższe o ok. 20,4 mln zł niż 

wpływy uzyskane z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków uwzględniając nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 9 369 746 zł. W 

związku z powyższym konieczna staje się zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi poprzez podjęcie przez Radę Miasta Krakowa stosownej uchwały. 

Zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym nie jest dopuszczalne zastosowanie 

dotychczas obowiązującej metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

W związku z powyższym Prezydent Miasta Krakowa przygotował projekt uchwały Rady 

Miasta Krakowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Przedmiotowy projekt uchwały 

ustalał wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 



domowego. W okresie od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r. przeprowadzono konsultacje 

społeczne projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym 

Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

W konsultacjach wzięło udział 17 388 osób i wniesiono 7945 wniosków i uwag. 

Zdecydowana większość mieszkańców (ponad 79%) proponujących zmianę metody 

naliczania opłaty - opowiedziała się za ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość. 

W celu wyliczenia nowej stawki dokonano prognozy planowanych do poniesienia 

kosztów Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w okresie 

od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.  przyjmując następujące założenia: 

1. prognozowany wzrost ilości odpadów komunalnych w roku 2020 wynosi ok. 330,7 tys. 

Mg i jest o ok. 9,9% niższy niż strumień odpadów w 2019 roku (w przypadku zwiększenia 

planowanej ilości odpadów zwiększeniu ulegnie wysokości planowanych do poniesienia 

w 2020 roku kosztów), 

2. prognozowany wzrost ilości odpadów w 2021 roku wynosi ok. 15,8% w stosunku do 

planowanej ilości odpadów komunalnych w 2020 roku (tj. o ok. 4,4% w stosunku do 

ilości odpadów komunalnych w 2019 roku) 

3. zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku w Krakowie 

zamieszkiwało 779 115 osób i liczba ta w prognozowanym okresie nie ulegnie znaczącym 

zmianom (według danych pochodzących z rejestru mieszkańców gminy, zgodnie z ustawą 

z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm. – 

stan na dzień 31.12.2019 r. liczba mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków (osób 

zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy) wyniosła 748 699 osób), 

4. na podstawie danych makroekonomicznych i analiz zmienności opłat za transport 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych zakłada się średni w roku wzrost kosztów 

Systemu w latach 2019-2021 na minimalnym poziomie wynoszącym ok. 9,8%. 

Z powyższych założeń wynika, że koszty funkcjonowania Zintegrowanego Systemu 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków w okresie 

od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.  kształtować się będą na poziomie ok. 320,1 

mln zł, w tym: 

1. ok. 25,6% - koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych: niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów, selektywnie zbieranych odpadów i  odpadów kuchennych 

ulegających biodegradacji, 

2. ok. 49,9% - koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych: 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów, selektywnie zbieranych odpadów, odpadów 

zielonych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji i innych odpadów oraz konfekcjonowanie odpadów, 

3. ok. 18,2% - koszty związane z prowadzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów: 

utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługa punktów selektywnego 

zbierania odpadów wielkogabarytowych, zielonych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, obsługa pojemników na szkło typu igloo oraz innych niż typu igloo, 

4. ok. 6,3%. - koszty związane z administrowaniem Systemem oraz prowadzeniem edukacji 

ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Wzrost wysokości planowanych kosztów Zintegrowanego Systemu Gospodarowania 

Odpadami Komunalnymi w 2020 w stosunku do kosztów 2019 roku o ok. 4,4% wynika 

w szczególności z: 

1. wzrostu kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych o ok. 7,8% w związku ze 

wzrostem stawek odbioru odpadów komunalnych: zmieszanych odpadów komunalnych 



o ok. 22,8%, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o ok. 7,3% oraz odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji o ok. 14,3%, 

2. wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych o ok. 4,6% w szczególności 

w związku z: 

2.1. planowanymi kosztami zagospodarowania części odpadów zielonych w instalacjach 

nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków co spowoduje zwiększenie 

kosztów Systemu o ok. 3,8%, 

2.2. zmianą struktury odbieranych odpadów komunalnych, w szczególności wzrostem 

udziału odpadów biodegradowalnych (wysoka cena odbioru, transportu 

i zagospodarowania tych odpadów) w łącznej ilości odebranych odpadów 

komunalnych z ok. 3,6% do ok. 5,8%, 

2.3. wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów biodegradowalnych (kuchennych) 

o 32,0% w instalacjach nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, 

2.4. wzrostu cen jednostkowych świadczonych usług w zakresie zagospodarowania 

innych odpadów komunalnych niż odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

spowodowanych inflacją; 

3. wzrostu kosztów utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

obsługi punktów selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych, zielonych oraz 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz obsługi pojemników na szkło typu 

igloo oraz innych niż typu igloo o ok. 1,6% w związku z zwiększeniem cen 

jednostkowych powyższych usług spowodowanych inflacją. 

Wzrost planowanych kosztów w 2021 w stosunku do planowanych kosztów 2020 roku 

o ok. 15,5% wynika w szczególności ze wzrostu ilości odpadów komunalnych o 15,8%, 

a ponadto ze: 

1. wzrostu kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych (w 2020 r. podwyższone 

stawki obowiązywały od 1 kwietnia 2020 r., a w 2021 r. – obowiązywać będą przez cały 

rok), 

2. zwiększenia cen jednostkowych świadczonych usług w zakresie: zagospodarowania 

innych odpadów komunalnych niż odpady kuchenne ulegające biodegradacji, utrzymania 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi punktów selektywnego 

zbierania odpadów wielkogabarytowych, zielonych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz obsługi pojemników na szkło typu igloo oraz innych niż typu igloo 

– spowodowanych inflacją. 

Planowany w 2021 roku wzrost ilości odpadów komunalnych o 15,8% w stosunku do 

planowanej ilości odpadów w 2020 roku wynika ze specyfiki 2020 roku, w szczególności 

z ogłoszenia na terenie kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

i prognozowanego zmniejszenia się ilości odpadów komunalnych w 2020 roku w stosunku 

do 2019 roku o 9,9%. 

Ponadto w kalkulacji kosztów uwzględniono brak środków na pokrycie kosztów 

Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w 2020 r. , który 

według stanu na dzień 31 października 2020 r. szacuje się na kwotę ok. 11,2 mln zł. 

Łączne koszty w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosą 

ok. 331,3 mln zł, w tym dla nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków: 

- na których zamieszkują mieszkańcy ok. 278,3 mln zł tj. ok. 84% całkowitych 

kosztów, 

- na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ok. 53,0 mln 

tj. ok. 16% całkowitych kosztów. 



Zgodnie z art. 6k ust. 2a ustawy maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustalana jest w zależności od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (dochód rozporządzalny za 2019 rok wynosi 1 819 zł). 

W związku z powyższym maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za: 

- mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość nie może przekroczyć 2% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego  na 1 osobę ogółem (art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy) 

– aktualnie 36,38 zł, 

- pojemnik o pojemności 1100 litrów nie może przekroczyć 3,2% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem (art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy) 

– aktualnie 58,20 zł, a za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat 

ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 

Prognozowane na podstawie powyższych założeń miesięczne koszty Zintegrowanego 

Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi ponoszone przez Gminę Miejską Kraków 

w przeliczeniu na mieszkańca Krakowa wynosić będą ok. 25,51 zł. 

Powyższe założenia powodują skalkulowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na możliwie najniższym poziomie. 

Jednocześnie w przypadku spełnienia się ryzyka dotyczącego przekroczenia przyjętych 

założeń koniecznym będzie zwiększenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

W związku ze znaczącym zakresem zmian w stosunku do obowiązującej uchwały 

nr III/37/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r., a także mając na uwadze zasady 

techniki legislacyjnej, przygotowany został projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki takiej opłaty (tekst jednolity), w którym: 

1. dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, stanowiącej iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (§ 1); 

2. ustala się wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

w wysokości 25,51 złotych za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość 

(§ 2); 

3. ustala się wysokość miesięcznej stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

w sposób selektywny, w wysokości 51,02 złotych za jednego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość (§ 3); 

4. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, poprzez obniżenie wysokości stawki opłaty określonej w § 2 uchwały 

o 1,00 złoty (§ 4); 

5. ustala się wysokość stawek opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych  

z pojemnika o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli 

nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują 

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



powstają odpady komunalne, mające zastosowanie do tych części nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – stawka za pojemnik 

o pojemności 1,1 m3 wynosi 58,20 zł, a stawki za pojemniki o mniejszej lub większej 

pojemności ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności (§ 5); 

6. ustala się wysokość stawek opłat podwyższonych za jednokrotny odbiór odpadów 

komunalnych z pojemnika o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli 

nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują 

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

a powstają odpady komunalne, mające zastosowanie do tych części nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – stawka za pojemnik  

o pojemności 1,1 m3 wynosi 116,40 zł, a stawki za pojemniki o mniejszej lub większej 

pojemności ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności (§ 6); 

7. w przypadku nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których 

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

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat określonych w § 2 

(obliczonej zgodnie z § 1) i § 5; 

8. w przypadku nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których 

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

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wysokość miesięcznej opłaty 

podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat 

określonych w § 3 (obliczonej zgodnie z § 1) i § 6. 

Gmina Miejska Kraków podejmie wszelkie możliwe działania w celu weryfikacji danych 

zawartych w składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. poprzez analizę zużycia wody przez 

mieszkańców. 

  Zmiany określone w projekcie uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki takiej opłaty będą obowiązywać od 1 listopada 2020 r. 

 Podjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej 

opłaty wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania o ok. 10 pracowników, 

z uwagi na konieczność złożenia przez właścicieli nieruchomości ok. 60 tys. formularzy 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ponadto, podjęcie uchwały spowoduje potrzebę dostosowania systemu informatycznego, 

przygotowania oraz doręczenia właścicielom nieruchomości zawiadomień w sprawie 

konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w części zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ewentualne inne koszty administracyjne z tym związane. 

Aktualny szacunkowy koszt powyższych działań wynosi około 500 tys. zł. 

 


