UCHWAŁA NR LXIX/998/13
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
oraz wysokości cen za te usługi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391
z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Krakowa;
2) wysokość cen za świadczenie poszczególnych usług, o których mowa w pkt 1.
§ 2. Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości oraz wysokość
cen za ich świadczenie określa załącznik do uchwały.
§ 3. Zagospodarowanie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli
nieruchomości z obszaru Gminy w ramach świadczenia dodatkowych usług określają przepisy ustawy z dnia
12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa
Bogusław Kośmider
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Załącznik do Uchwały Nr LXIX/998/13
Rady Miasta Krakowa
z dnia 13 marca 2013 r.
RODZAJE USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ NA RZECZ WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ CEN ZA ICH ŚWIADCZENIE
Lp.

TREŚĆ USŁUGI

1.

Usługa najmu dodatkowego/-ych pojemnika/-ów na odpady komunalne (obok pojemnika/- ów udostępnionego/-ych przez Gminę
w ramach świadczenia usług podstawowych), za uiszczeniem czynszu najmu w wysokości:
a) 0,12m3, 0,18 m3, 0,24 m3dla właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej – 1,00 zł/miesiąc;
b) 0,12 m3, 0,18 m3, 0,24 m3dla właścicieli innych nieruchomości,
niż wskazane w lit. a – 2,68 zł/miesiąc;
c) 0,66 m3, 0,77 m3, 0,8 m3, 1,1 m3– 12,95 zł/miesiąc;
d) 2,5-18 m3– 135,74 zł/miesiąc;
e) 20-30 m3– 334,13 zł/miesiąc;
f) powyżej 30 m3– 456,44 zł/miesiąc;
g) prasokontenery (na odpady sprasowane z targowisk, kod odpadu 200302) – 50,00 zł/ doba;
h) prasokontenery (na odpady sprasowane, inne niż wskazane w lit. g) – 999,40 zł/miesiąc;
i) pojemnik na szkło 1,2m3, 1,5 m3, 2,5m3– 29,53 zł/miesiąc;
płatnego raz do roku z góry, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy najmu, a w latach następnych każdorazowo do 14 stycznia
każdego roku kalendarzowego obowiązywania umowy najmu, z wyłączeniem czynszu najmu prasokontenerów, o których mowa
w lit. g, płatnego z dołu w terminie 14 dni od dnia upływu okresu najmu.

2.

Usługa odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
z terenu nieruchomości:
a) 97,68 zł/m3– beton oraz gruz betonowy i ceglany bez zanieczyszczeń;
b) 141,63 zł/m3– zanieczyszczony gruz,
płatne w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi.

3.

Usługa odbioru opon stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości:
a) opony w rozmiarze do 17” – 6,68 zł/sztukę;
b) opony w rozmiarze powyżej 17” – 14,68 zł/sztukę,
płatne w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi.

4.

Usługa odbioru odpadów zielonych z terenu nieruchomości:
a) 52,20 zł/m3– odpady zielone, tj. trawa, liście, gałęzie, itp.;
b) 62,64 zł/m3– rozdrobnione gałęzie,
płatne w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi.

5.

Usługa odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne – 103,80 zł/m3
tych odpadów, płatne w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi.

6.

Usługa transportu pojemników z miejsca usytuowania na nieruchomości do miejsca postoju samochodu specjalistycznego
przeznaczonego do ich transportu:
Pojemnik 0,12 do 0,36 m3Pojemnik 0,66 do 1,1 m3
- do 10 mb – 1,15 zł/1 wyniesienie ; - do 10 mb – 3,06 zł/1 wyniesienie;
- do 30 mb – 1,53 zł/1 wyniesienie; - do 30 mb – 3,83 zł/1 wyniesienie;
- powyżej 30 mb – 1,91 zł/1 wyniesienie, - powyżej 30 mb – 5,05 zł/1 wyniesienie
płatne w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.

7.

Mycie i dezynfekcja pojemników, na zlecenie właściciela nieruchomości:
a) pojemniki o pojemności 0,12 do 0,24 m3– 1,60 zł/sztuka;
b)pojemniki o pojemności 0,66 do 1,1 m3– 3,50 zł/sztuka,
płatne w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi.

8.

Usługa odbioru odpadów komunalnych na zlecenie właściciela nieruchomości:
- zmieszane odpady komunalne – 103,80 zł/m3;
- selektywnie zebrane odpady komunalne – 71,60 zł/m3,
płatne w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi.
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