
 
 

UCHWAŁA NR XLV/1198/20 
RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 16 września 2020 roku 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy 

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 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)  oraz art. 6j ust. 3b w związku z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. 
poz. 150, 284, 875) uchwala się co następuje: 

§ 1. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub dla innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 49,70 zł. 

§ 2. Określa się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele 
nieruchomości, o których mowa w § 1 uchwały nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób 
selektywny, w wysokości dwukrotnej stawki opłaty określonej w § 1 uchwały,  

tj. w wysokości 99,40 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr LVIII/1228/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego 
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku. 

§ 5. 1.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 roku. 

  
 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa 

 
 

Sławomir Pietrzyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 września 2020 r.

Poz. 5947
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