UCHWAŁA NR XCIV/882/01
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/564/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia
2000 roku 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 /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U.
Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i 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, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91
poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. Dz. U. Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971/ oraz 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/ art. 290 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627/ Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr LXVIII/564/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 roku
w sprawie ustalenia w Mieście Krakowie opłat za odpady deponowane na składowisku
odpadów komunalnych Barycz oraz utylizowane w kompostowni Płaszów wprowadza się
następujące zmiany:
1/ paragraf 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.
Ustala się opłaty za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych
Barycz oraz unieszkodliwiane w kompostowni Płaszów w wysokości określonej
w załączniku do niniejszej uchwały”.
2/ paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.
1. W przypadku podniesienia stawki VAT, nastąpi odpowiadający jej wzrost opłat
określonych w niniejszej uchwale.
2. Zarząd Miasta Krakowa uprawniony jest do ustalenia nowych stawek opłat,
uwzględniających wzrost podatku VAT .
3. Upoważnia się Zarząd Miasta Krakowa do ustalenia nowych stawek opłat
uwzględniających wprowadzenie opłat za korzystanie ze środowiska.”.
3/ paragraf 3 skreśla się.
4/ dotychczasowy paragraf 4 otrzymuje oznaczenie paragrafu 3 i otrzymuje brzmienie:
„§ 3.
Opłaty określone w § 1 z zastrzeżeniem § 2 wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2002 r.”
5/ dotychczasowe paragrafy 5, 6 i 7 otrzymują odpowiednie oznaczenie paragrafów 4, 5 i 6.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§3.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Małopolskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania.
Przewodniczący Rady
Stanisław HANDZLIK

Załącznik do uchwały Nr XCIV/882/01
Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r.

Ceny za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych Barycz
w Krakowie oraz unieszkodliwianych w kompostowni Płaszów w 2002 roku
( zł/tonę)

Kwartał

I
II
III
IV

Odpady komunalne
wwożone sprzętem
specjalistycznym

brutto*
131,00
132,00
133,00
134,00

netto
122,40
123,40
124,30
125,20

Pozostałe
odpady komunalne
wwożone sprzętem
niespecjalistycznym

brutto*
181,00
182,00
183,00
184,00

netto
169,20
170,10
171,00
172,00

Odpady komunalne
pozostające
po segregacji
wwożone sprzętem
specjalistycznym

brutto*
120,00
121,00
122,00
123,00

netto
112,50
113,10
114,00
115,00

Odpady
komunalne
przyjmowane
do
kompostowni
(recykling
organiczny)
nie więcej niż
brutto*
*******
91,00
92,00
93,00
94,00

netto
85,00
86,00
86,90
87,80

* 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 ( do limitu 11.000 ton/rok).
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.

