
 
 

UCHWAŁA NR LXXXIII/2355/22 
RADY MIASTA KRAKOWA 

z dnia 27 kwietnia 2022 roku 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
z terenu Gminy Miejskiej Kraków za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz określenia górnych stawek opłat za usługi pozbywania się 
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Miejskiej Kraków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

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 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4  ustawy z  dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
ponoszone przez właścicieli nieruchomości w wysokości 40,00 zł za 1 m3  odebranych nieczystości ciekłych.  

§ 2. Ustala się górne stawki opłat za usługi pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 250,00 zł za 1 m3 zbieranych 
i odbieranych w sposób selektywny odpadów komunalnych. 

§ 3. Ustala się górne stawki opłat za usługi pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
ponoszone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Kraków  w wysokości 500,00 zł  za 1 m3 jeżeli odpady 
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

§ 4. Stawki opłat określone w § 1 - 3 obejmują podatek od towarów i usług (VAT). 

§ 5. Opłaty za usługi, o  których mowa w  § 2 i  § 3  ustala się jako iloczyn stawek wskazanych w § 2-3 
i pojemności pojemników lub worków, w których zebrane zostały odbierane odpady komunalne. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/232/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie określenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krakowa za usługi 
w  zakresie odbierania odpadów komunalnych i  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 maja 2022 r.

Poz. 3258



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. 

   
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa 

 
 

Artur Buszek 
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