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.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106
poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r., Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113
poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 i z 2000 r. Nr 26
poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718/, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679 i Nr 121 poz. 770 i
z 1998 r. Nr 106 poz. 668/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje :
§ 1.
Ustala się opłaty (brutto) za odpady deponowane na składowisku odpadów
komunalnych Barycz oraz utylizowane w kompostowni Płaszów w wysokości określonej
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Opłaty określone w §1 zawieraja 7% podatek VAT.
§ 3.
W przypadku podniesienia stawki VAT, nastąpi odpowiadający jej wzrost opłat
określonych w niniejszej uchwale. Zarząd Miasta Krakowa uprawniony jest do ustalenia
nowych stawek opłat, uwzględniających wzrost podatku VAT, bez odrębnej uchwały Rady
Miasta Krakowa.
§ 4.
Opłaty określone w §1 - z zastrzeżeniem § 2 i § 3 - wchodzą w życie od dnia 1 stycznia
2001 r.
§ 5.
Równocześnie traci moc § 2 uchwały Nr XXXVII/264/99 Rady Miasta Krakowa z dnia
2 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną
z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych
oraz opłat za składowanie odpadów komunalnych, w części dotyczącej opłat za składowanie
odpadów komunalnych.
§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 7.
Uchwała podlega opublikowaniu w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.
Przewodniczący Rady
Stanisław HANDZLIK

Załącznik do uchwały Nr LXVIII/564/00
Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r.

Ceny za deponowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych
Barycz w Krakowie oraz utylizowanych w kompostowni Płaszów w 2001 roku
(brutto zł/tonę)

Odpady komunalno –
bytowe pozostające po
segregacji wwożone
sprzętem
specjalistycznym

Odpady
komunalne
składowane
w kompostowni

174,00

109,00

87,00

126,00

176,00

111,00

88,00

III

128,00

178,00

113,00

90,00

IV

130,00

180,00

115,00

91,00

Odpady
komunalno-bytowe
wwożone sprzętem
specjalistycznym

Pozostałe odpady
komunalne wwożone
sprzętem

I

124,00

II

Kwartał

niespecjalistycznym

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 komunalno-bytowe 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 odpadów 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 w wysokości 0,8 ceny
za odbiór 1 tony odpadów komunalnych na składowisku Barycz.
5. Upoważnia się Zarząd 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.

