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ZARZĄDZENIE Nr 2321/2020 

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 21.09.2020r. 
«TableEnd:SzablonAktyKierowania» 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały 

Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości. 

 

§ 2. Uchyla się zarządzenie Nr 416/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 

2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 

nieruchomości. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 



druk nr        projekt Prezydenta Miasta Krakowa 

UCHWAŁA NR  

RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 6l 

ust. 1, w związku z art. 6i ust. 1 i 2 oraz art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków uiszczają 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry: 

1) comiesięcznie – w terminie do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym 

powstał obowiązek jej uiszczenia albo 

2) za okres obejmujący sumę kolejnych miesięcy kalendarzowych, nie dłużej jednak niż do 

końca danego roku kalendarzowego – w terminie do 14 dnia pierwszego miesiąca okresu, 

w którym powstał obowiązek jej uiszczenia. 

2. W przypadku kiedy obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powstał po dniu 14 danego 

miesiąca albo wynika z nowej deklaracji, w której dokonano zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ten miesiąc uiszcza się 

wraz z opłatą za następny miesiąc kalendarzowy – w terminie do 14 dnia tego miesiąca. 

3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część 

roku, o których mowa w art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, uiszczają ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za dany rok kalendarzowy, corocznie z góry, w terminie do dnia 14 marca roku 

kalendarzowego. 

4. W przypadku powstania obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w ust. 3, po dniu 14 marca danego roku kalendarzowego, opłata 

ryczałtowa uiszczana jest z góry w pełnej wysokości, w terminie 14 dni od dnia powstania 

obowiązku jej uiszczenia. 

§ 2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek 

bankowy Gminy Miejskiej Kraków lub w kasach Urzędu Miasta Krakowa. 



§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/843/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. 

§ 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 listopada 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1579 

oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), która znowelizowała ustawę z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej – 

rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

dotychczasowym do przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Z kolei zgodnie  

z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

875) w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmianę w art. 9 ust. 1 polegającą na 

przedłużeniu terminu wejścia w życie przepisów ustawy nowelizującej – do dnia 31 grudnia 

2020 r. Stąd konieczne jest dostosowanie uchwały w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 

właścicieli nieruchomości do przepisów znowelizowanej ustawy oraz nowych uchwał 

dotyczących Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków, podjętych na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 16 września 2020 r. 

 


