UCHWAŁA NR III/40/02
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia obowiązujących w Mieście Krakowie opłat
za odpady deponowane na składowisku odpadów komunalnych Barycz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23
poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984/ oraz art. 94 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. z 2002 r.
Nr 113 poz. 984/ i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej /Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984/ oraz art. 290 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627, zm.: z 2001 r.
Nr 115 poz. 1229, z 2002 r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984/ Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się opłaty za odpady deponowane na składowisku odpadów komunalnych
Barycz w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Opłaty określone w § 1 wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2003 roku.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr LXVIII/564/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia
2000 r. w sprawie ustalenia w Mieście Krakowie opłat za odpady deponowane na
składowisku odpadów komunalnych Barycz oraz utylizowane w kompostowni Płaszów,
zmieniona uchwałą Nr XCIV/882/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 roku.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§5
Uchwała podlega opublikowaniu w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej WYSOCKI

Załącznik do uchwały Nr III/40/02
Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2002 r.

Ceny za deponowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych Barycz
w Krakowie.

•

Odpady komunalne
wwożone sprzętem
specjalistycznym

Pozostałe odpady
komunalne wwożone
sprzętem
niespecjalistycznym

Odpady pozostające
po segregacji
wwożone sprzętem
specjalistycznym

netto za jedną tonę*

netto za jedną tonę

netto za jedną tonę

125,20

172,00

115,00

przy stawce podatku VAT na poziomie 7%

1. W razie awarii wagi pomostowej stosuje się opłaty wyliczone wg następującej
zasady:
- ładowność samochodu do 1 tony
cena zgodnie z cennikiem x 1 tona
- ładowność samochodu od 1 tony do 3 ton
cena zgodnie z cennikiem x 2 tony
- ładowność samochodu od 3 ton do 5 ton
cena zgodnie z cennikiem x 4 tony
- ładowność samochodu powyżej 5 ton
cena zgodnie z cennikiem x 6 ton
2. Pod pozycją „ Odpady komunalne pozostające po segregacji wwożone sprzętem
specjalistycznym’’ rozumie się wyłącznie odpady komunalne, w których po
przeprowadzeniu segregacji sumaryczna zawartość makulatury, szkła, metali
i tworzyw sztucznych nie przekracza 1%.
3. Gminy Powiatu Krakowskiego które podpisały z Miastem Krakowem Porozumienie
dotyczące współpracy w dziedzinie utylizacji będą uiszczały opłaty za składowanie
odpadów na składowisku Barycz w wysokości analogicznej jak za odpady
pochodzące z terenu Miasta Krakowa.
4. Gmina Wieliczka będzie uiszczała opłatę za składowanie odpadów komunalnych na
składowisku Barycz w wysokości 0,8 ceny za odbiór 1 tony.
5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do wyrażenia zgody – w wyjątkowych
sytuacjach – na czasowe składowanie odpadów komunalnych na składowisku Barycz
za dopłatą 50% do obowiązujących opłat, innym niż wymienione w pkt 3 i 4
gminom.

