
ZARZĄDZENIE NR 2704/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 19 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w 
sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Miejskiej Kraków opłat za odpady 
deponowane na składowisku odpadów komunalnych Barycz – druk nr 466.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia 
obowiązujących w Gminie Miejskiej Kraków opłat za odpady deponowane na składowisku 
odpadów komunalnych Barycz – druk nr 466 - w brzmieniu załącznika do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

      / - /



Załącznik do Zarządzenia Nr 2704/2007
Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 19 grudnia 2007 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia obowiązujących w 
Gminie Miejskiej Kraków opłat za odpady deponowane na składowisku odpadów 
komunalnych Barycz – druk nr 466.

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego Nr 256, poz.1084) postanawia się, co następuje:

Do projektu Uchwały wg druku nr 466 proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie 
Miejskiej Kraków cen za składowanie odpadów na składowisku odpadów 
komunalnych Barycz”

2.     Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się ceny netto za składowanie odpadów na 
składowisku odpadów komunalnych Barycz zgodnie z treścią załącznika do niniejszej 
uchwały”.

3. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: „Do cen netto określonych w załączniku, o którym 
mowa w § 1, doliczana jest opłata za korzystanie ze środowiska, wynikająca z 
załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 
opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 260 poz. 2176 z późn. zm.) oraz 
właściwy podatek od towarów i usług.”

4. W § 3 wyraz „Opłaty” zastępuje się wyrazem „Ceny”.
5. W § 4 po wyrazach „w sprawie” wykreśla się wyrazy: „opłat za składowanie odpadów 

komunalnych na składowisku Barycz” i w to miejsce wpisuje się wyrazy: „ustalenia 
obowiązujących w Mieście Krakowie opłat za odpady deponowane na składowisku 
odpadów komunalnych „Barycz”.

6. Skreśla się § 6 uchwały.
7. Tytuł załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „Ceny za składowane odpadów na 

składowisku odpadów komunalnych Barycz”.
8. W załączniku do uchwały w tabeli wykreśla się kolumny: „Opłaty za korzystanie ze 

środowiska” oraz „Razem”. 
9. W załączniku do uchwały nagłówek tabeli otrzymuje brzmienie:

L.p. Rodzaj odpadów Kod odpadów Cena netto za 1 
Mg odpadów

10. W załączniku do uchwały wykreśla się pkt 1).
11. W załączniku do uchwały pkt 2) otrzymuje brzmienie: „Cena netto dla Gminy 

Wieliczka wynosi 0,8 ceny netto określonej w tabeli powyżej”.
12. W załączniku do uchwały w pkt 4) w miejsce wyrazów „w pkt 2 i 3” wpisuje się 

wyrazy „w pkt 1) i 2)”. 
13. Dotychczasowe pkt 2), 3) i 4) otrzymują oznaczenie odpowiednio 1), 2) i 3).
14. W załączniku do uchwały wprowadza się kolejną numerację stron.



UZASADNIENIE
Projektodawca wprowadza poprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w 
sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Miejskiej Kraków opłat za odpady 
deponowane na składowisku odpadów komunalnych Barycz, wniesionego na druku 466, 
w związku z poprawkami zgłoszonymi przez Radnych: Pana Łukasza Osmendę 
i Włodzimierza Pietrusa, których wprowadzenie Projektodawca uważa za zasadne.

1) ze względu na sprzeczność pomiędzy treścią uchwały a treścią załącznika do 
uchwały co do stosowanej nomenklatury w odniesieniu do pojęć „cen” 
i „opłat” wprowadza się jednolite pojęcie „cena” zarówno w załączniku, jak 
i treści samej uchwały – poprawki oznaczone nr 1, nr 4 i nr 7. 

2) Zmienia się sposób określenia ceny za składowanie odpadów przez wskazanie 
sposobu obliczenia tej ceny. Sposób określenia ceny ustala się w § 1 i § 2 
uchwały. Nadto stawka podatku VAT oraz sposób jego naliczenia, a także 
wysokość i sposób obliczania opłaty za korzystanie ze środowiska wynikają 
wprost z obowiązujących przepisów prawa, Rada Miasta Krakowa nie 
podejmuje uchwały w tym przedmiocie, wskazując jedynie, iż podatek i opłata 
wynikają z przepisów prawa (poprawki oznaczone nr 2, nr 3, nr 8 i nr 9). 
Dodatkowo zmiana nagłówka tabeli, zamieszczonej w załączniku do uchwały 
i usunięcie z niej kolumn „Razem” oraz „Opłata za korzystanie ze środowiska” 
służy uniknięciu zarzutu, iż Rada Miasta Krakowa określa mocą uchwały 
wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie mając ku temu kompetencji, 
w sytuacji gdy wysokość tych opłat wynika z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa (poprawki oznaczone nr 8 i nr 9). 

3) Wprowadza się prawidłowy tytuł dotychczas obowiązującej uchwały 
regulującej wysokość opłat za składowanie odpadów na składowisku Barycz, 
która zostaje uchylona mocą projektowanej uchwały – poprawka oznaczona 
nr 5.

4) Skreślenie zapisów o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego wynika z faktu, iż akty prawne wydane na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej nie korzystają 
z przymiotu prawa miejscowego. Ustalanie cen i opłat za usługi komunalne, 
a więc w istocie określenie, jaka jest odpłatność za świadczenie tej usługi  
przez konkretny podmiot, nie może być uznane za przepis aktu normatywnego 
(aktu prawa miejscowego). Uchwała ma charakter prywatnoprawny, gdyż 
u podstaw poboru tego rodzaju cen i opłat leży umowa zawarta przez strony 
umowy o przekazanie odpadów do składowania – poprawka nr 6. 

5) Skreślenie pkt 1 w załączniku do uchwały wynika z powtórzenia regulacji 
o identycznej treści w § 2 uchwały – poprawka nr 10. 

6) Zmiana pkt 2 w załączniku do uchwały służy ujednoliceniu sposobu określania 
ceny za deponowanie odpadów dla Gminy Wieliczka – poprawka nr 11.

7) Poprawki nr 12 - nr 14 mają charakter wyłącznie porządkowy, przy czym 
poprawki oznaczone nr 12 i nr 13 wynikają z usunięcia punktu oznaczonego 
pierwotnie jako pkt 1.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /


