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ZARZĄDZENIE Nr 1982/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 17.08.2020r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

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

Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe  

 

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 ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 
 

§ 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 ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe  

 

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. 3b  

w związku z art. 6k ust. 3 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. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub dla innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 49,70 zł. 

 

§ 2. Określa się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciele nieruchomości, o których mowa w §  1 uchwały nie wypełniają obowiązku 

zbierania odpadów w sposób selektywny, w wysokości dwukrotnej stawki opłaty określonej  

w §  1 uchwały, tj. w wysokości 99,40 zł. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr LVIII/1228/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 

2016 r. 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. 

 

§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

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

 

 

 

 

 

 



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.”  

W związku z powyższym, dostosowując zasady funkcjonowania Zintegrowanego 

Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi do zapisów ustawy nowelizującej, 

konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz uchylenie uchwały 

nr LVIII/1228/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. 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. 

Ustawą nowelizującą wprowadzono nowe zapisy w ustawie z dnia 13 września 1996 r.   

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz inne porządkowe zmiany w szczególności 

w zakresie: 

 

1) wprowadzenia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,  

i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok 

bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości „Obowiązek ponoszenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość 

okresu korzystania z nieruchomości” (art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy); 

2) konieczności określenia przez Radę Miasta Krakowa 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 „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.” (art. 6k ust. 3 

ustawy). 

 

W związku z zakresem zmian w stosunku do obowiązującej uchwały nr LVIII/1228/16 

Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. 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, a także mając na uwadze zasady techniki legislacyjnej, przygotowany został projekt 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (tekst jednolity), w którym w stosunku 

do aktualnie obowiązującej uchwały: 

 

1) wprowadza się obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,  

i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok 

bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości (§ 1); 

2) określa się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub dla innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wypełniają 

obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 99,40 zł, 

stanowiącej dwukrotność stawki opłaty podstawowej (§ 2). 

 

 Zmiany określone w projekcie w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe będą obowiązywać od 1 listopada  

2020 r. 

 Podjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wymaga 

zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania, nie wymaga poniesienia innych 

dodatkowych wydatków na funkcjonowanie Urzędu Miasta Krakowa, w szczególności w 

sprzęt informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie oraz nie będzie powodować w 

przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem. 

 

 


