
Opomiarowanie zużycia wody. 

 

Kończymy program opomiarowania zużycia wody. Program ten realizowaliśmy dla naszych 

uczestników, właścicieli mieszkań w Spółdzielni, bezpłatnie. Dzięki temu w zdecydowanej 

większości naszych zasobów, zużycie wody zimnej zostało już opomiarowane. Zakładaliśmy 

wodomierze wyposażone w moduł do zdalnego radiowego odczytu, co znakomicie ułatwi 

dokonywanie rozliczeń. W XXI wieku już nawet nie wypada, aby tak proste do 

opomiarowania medium jak woda, było nieopomiarowane. Mimo to nie wszyscy właściciele 

mieszkań pozwolili sobie owe wodomierze zamontować. Nie wnikając w Ich intencje należy 

stwierdzić, że zaczyna się problem. Ale nie będzie to problem dla dostawcy wody (MPWiK), 

ani rozliczającego zużycie (Spółdzielni), lecz problem dla nich samych czyli tych, którzy 

opomiarowania zużycia wody nie posiadają. Mianowicie jak dotychczas będą mieli 

wyznaczony dla danego budynku ryczałt miesięcznego zużycia wody na osobę wyliczony w 

ten sposób, że za dany okres rozliczeniowy, od ilości pobranej przez budynek wody, 

wykazanej przez licznik główny, odejmuje się sumę wskazań liczników indywidualnych 

zamontowanych w mieszkaniach opomiarowanych, a uzyskaną w ten sposób różnicę dzieli 

się przez ilość osób wskazanych jako zamieszkujące w mieszkaniach, w których nie ma 

opomiarowania zużycia wody. Niby wszystko w porządku, bo za wszystką pobraną wodę 

będzie zapłacone tyle, że: 

▪ mieszkania nieopomiarowane zapłacą za naturalne ubytki, czyli różnicę jaka na ogół 

występuje pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą wskazań liczników 

indywidualnych w sytuacji, gdyby wszystkie mieszkania były w 100% opomiarowane. 

Różnica ta może wynikać np. z różnych poziomów w klasach dokładności przyrządów 

pomiarowych i w skali budynku może być stosunkowo znaczna. Przy całkowitym 

opomiarowaniu, prostym algorytmem rozliczana jest na wszystkie mieszkania. Przy 

niepełnym opomiarowaniu zalicza się na poczet mieszkań nieopomiarowanych, ponieważ 

nie jest możliwe ustalenie jej wartości, gdyż sumuje się ze zużyciem wody w tych 

mieszkaniach, 

▪ mieszkania nieopomiarowane zapłacą za występujące w tych mieszkaniach ubytki 

spowodowane niekontrolowanymi, i w sytuacji braku pomiaru zużycia ignorowanymi 

wyciekami wody z nieszczelnych kranów i spłuczek. W mieszkaniach opomiarowanych 

nikt sobie na takie ubytki nie pozwoli, ponieważ są one rejestrowane przez licznik wody. 

Bywało, że na taki przeciek ze spłuczki właściciel mieszkania reagował dopiero po 

założeniu licznika, gdy zaczął on wykazywać zużycie wody na poziomie kilkudziesięciu 

lub nawet ponad stu m3 miesięcznie. Oczywiście płatność za takie marnotrawstwo wody 

rozkłada się na wszystkie osoby zgłoszone jako zamieszkałe w mieszkaniach 

nieopomiarowanych, 

▪ mieszkania nieopomiarowane zapłacą zwiększone limity zużycia wody na osobę 

wynikające z tego, że niektórzy właściciele mieszkań, szczególnie tych wynajmowanych, 

chcąc w nieuczciwy sposób zaoszczędzić na czynszu, podają w deklaracji mniejszą niż 

faktycznie zamieszkującą liczbę osób. Skutki tych nieuczciwości ponoszą pozostali 



zgłoszeni jako zamieszkali w mieszkaniach nie posiadających opomiarowania zużycia 

wody, ponieważ to Im przychodzi zapłacić za tych niezgłoszonych a zamieszkujących i 

oczywiście używających dowolnie na co dzień wody. Czyli płacą za nich również Ci 

uczciwi, tylko dlaczego? W mieszkaniach posiadających liczniki, dla celów 

rozliczeniowych liczba osób  korzystających z wody jest obojętna. Licznik zarejestruje 

każde zużycie. 

 

W miarę jak w wyniku opomiarowania kolejnych mieszkań będzie się zmniejszać liczba 

mieszkań nieopomiarowanych, to limity zużycia wody na osobę w tych pozostałych 

nieopomiarowanych wynikające z w.wym. powodów, będą się zwiększać. Przecież nikomu 

kto posiada opomiarowanie, nie można dopisać żadnego zużycia ponad to co wykazuje 

licznik. Wam też. Jeżeli zamontujecie liczniki. A co jeżeli teraz, albo przy kolejnej zmianie 

zasad płatności za wywóz śmieci, płatność za tą usługę zostanie ustalona wg zużycia wody w 

mieszkaniu? Znowu ofiarą takiego rozwiązania padną ci nieopomiarowani.  Wychodzi na 

jedno – pełne opomiarowanie zużycia wody z zastosowaniem odczytu radiowego, jest w 

naszym wspólnym interesie.  

Dlatego Spółdzielnia  daje ostatnią szansę na bezpłatne założenie liczników lub wymianę 

tych, które nie posiadają modułów do odczytu radiowego, polegającą na tym, że taki 

bezpłatny montaż lub wymiana zostanie wykonana w tych mieszkaniach, których właściciele 

do końca czerwca bieżącego roku zgłoszą do Spółdzielni wniosek o montaż lub wymianę 

wodomierzy. Czynności te będą wykonywane w kolejnych mieszkaniach, po uprzednim 

umówieniu się za pomocą podanego we wniosku nr tel. kontaktowego. Wnioski zostały 

załączone do dostarczonego Państwu naliczenia czynszowego za wodę. Wystarczy je 

wypełnić i w jakikolwiek sposób dostarczyć do biura Spółdzielni. Wnioski o montaż lub 

wymianę wodomierzy które wpłyną po w.wym. terminie będą mogły być realizowane jedynie 

za pełną odpłatnością.  

Powyższa zasada montażu uzupełniającego nie dotyczy budynków, w których montaż 

wodomierzy nie był jeszcze wykonywany, czyli: Bandurskiego 62, Narzymskiego 9, 

Grunwaldzka 24, Olszańska 16, Olszańska 20. Tam montaż liczników będzie wykonany na 

takich samych zasadach jak w pozostałych budynkach czyli bezpłatnie. Dla właścicieli 

mieszkań którzy nie pozwolą sobie zamontować wodomierzy w czasie gdy będą montowane 

w ich budynku, późniejszy montaż będzie mógł być wykonany tylko za pełną odpłatnością. 

 

Nowe zasady segregacji śmieci. 

Szanowni Państwo. 

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca 

szereg uregulowań prawnych, w konsekwencji których konieczne są zmiany w 

Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków. Rada Miasta Krakowa jest obowiązana dostosować uchwały w terminie 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 9 ust. 1). 

Z początkiem lutego na internetowej  stronie głównej Spółdzielni oraz poprzez ogłoszenia w 

klatkach schodowych, zapraszaliśmy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych 

dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w zintegrowanym 



systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Z 

przedstawionych danych przez MPO wynika, że niebilansujące się koszty i wpływy w 

systemie gospodarowania odpadami przełożą się na znaczny wzrost opłaty za wywóz 

odpadów w 2020 roku. W zależności od przyjętego przez Radę Miasta Krakowa sposobu 

rozliczania gospodarki odpadami, podwyżki dla Mieszkańców mogą sięgnąć od 50 % do 

nawet 300 % - obecnie proponowana jest opłata od gospodarstwa domowego (mieszkania) na 

poziomie 49 zł bez względu na liczbę osób w nim zamieszkałych,  aktualnie opłata dla 

gospodarstwa 1-osobowego wynosi około 15 zł/osobę.  Ponieważ konsultacjom poddano 

projekt zakładający opłatę od gospodarstwa domowego w wys. 49 zł, należy się spodziewać, 

że to właśnie ten projekt władze miasta preferują i będą dążyć do jego wprowadzenia już od 

kwietnia 2020 r., o ile nie spotkają się ze zdecydowanym oporem opinii społecznej wyrażonej 

w konsultacjach społecznych. Dlatego Państwa informowaliśmy o tych zmianach w 

zintegrowanym systemie gospodarowania odpadami i projekcie opłat, abyście mogli 

uczestniczyć w procesie decyzyjnym i przyjąć albo odrzucić poszczególne rozwiązania. W 

konsultacjach społecznych mogły brać udział tylko osoby fizyczne zamieszkałe w Krakowie, 

a nie spółdzielnie mieszkaniowe. Zmiana metody naliczania opłat ma wynikać z orzecznictwa 

sądów. Wg wyroku NSA z 2019 r. rada gminy nie może różnicować stawek zależnie od 

wielkości gospodarstwa domowego. Dlatego w Krakowie ta opłata miałaby być ustalana od 

gospodarstwa domowego z podziałem jedynie na typ zabudowy: jednorodzinna – 59 zł 

miesięcznie i wielorodzinna – 49 zł miesięcznie. Ale są przecież dostępne inne, bardziej 

sprawiedliwe metody ustalania opłat za wywóz śmieci, jak np.: wg metrażu mieszkania, ilości 

zamieszkałych w mieszkaniu osób czy od ilości zużywanej w mieszkaniu wody. Rada Miasta 

Krakowa, nowy zintegrowany system gospodarki odpadami oraz nową wysokość opłat i 

sposób ich ustalania, chce wprowadzić od kwietnia 2020 roku. 

Poniżej podajemy instrukcję segregacji śmieci  na 5 frakcji, a w rozdziale „Uchwały” 

podajemy projekty dwóch uchwał Rady Miasta Krakowa, których treść ma istotne znaczenie 

dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.  

Segregacja śmieci – jak segregować, wszystko co musisz wiedzieć. 

Segregacja odpadów komunalnych (czyli tych naszych domowych) jest  podzielona na 5 

frakcji, czyli tak naprawdę tyle pojemników/toreb powinno mieć się w domu i na tyle śmieci 

segregować. A do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy, jak elektrośmieci czy 

wielkogabarytowe. Ale o tym niżej. Póki co obecny podział na 5 frakcji to: 

• pojemniki niebieskie – papier 

• pojemniki zielone – szkło 

• pojemniki żółte – plastik i metal 

• pojemniki brązowe – bio 

• pojemniki czarne – inne, czyli zmieszane 

dodatkowo: 

Musisz pamiętać, że nie można do żadnych z wymienionych pojemników wrzucać odpadów 

niebezpiecznych. Wszelkich baterii, żarówek, zużytego sprzętu elektronicznego, lekarstw, 



odpadów budowlanych, farb, opakowań po olejach silnikowych i odpadów 

wielkogabarytowych pozbywamy się w sposób podany niżej. 

Ale zacznijmy od 5 frakcji, czyli tych takich naszych „codziennych”: 

1. Papier (niebieski pojemnik) 

Tutaj wrzucamy papier, przy czym nie rwiemy go na kawałki, im większe tym lepiej. Musi 

być czysty, najlepiej rozszyty (nie na kołowrotkach, bez sztywnych obwolut, najlepiej bez 

taśmy klejącej itd.) 

Wrzucamy: 

• gazety i czasopisma 

• książki w miękkich okładkach 

• papierowe torby 

• pudełka papierowe i kartony 

• papier biurowy i zeszyty 

• rolki po papierze toaletowym 

Nie wrzucamy! 

• brudnego i tłustego papieru 

• kartonów po mleku tzw. tetrapak 

• papieru faksowego i termicznego 

• pieluch i materiałów higienicznych 

• tapet 

• worków po mat. budowlanych 

• papieru z folią 

• paragonów 

• segregatorów z okuciami 

• zatłuszczonych opakowań z papieru (np. po pizzy) 

• zużytych ręczników papierowych i chusteczek 

2. Szkło (zielony) 

Szkło jest wdzięcznym materiałem do recyklingu. Dość długo zastanawiano się czy trzeba je 

myć, obecnie stanowisko jest takie, że NIE myjemy, ale staramy się opróżnić (aby nie 

marnować wody). Czyli np. gdy masz słoik po dżemie to zjadasz dżem do końca, a gdyby był 

przeterminowany to opróżniasz słoik z dżemu i do szkła wrzucasz sam szklany słoik. 

Oczywiście pokrywkę ze słoika trzeba odkręcić i tę wrzucić do pojemnika na tworzywa 

(żółty). 

Wrzucamy: 

• puste szklane butelki 

• słoiki po napojach i jedzeniu 

• opłukane butelki po napojach / olejach 

• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych 

kilku surowców) 



Nie wrzucamy! 

• szkła stołowego (szklanek, kieliszków), okiennego 

• fajansu, ceramiki, luster, żarówek 

• szkła żaroodpornego / okularowego 

• szyb samochodowych, reflektorów 

• zniczy z woskiem 

• termometrów i strzykawek 

• monitorów i lamp elektronicznych 

3. Tworzywa i metale (żółty) 

Tutaj mamy plastiki i tworzywa oraz metale. I chyba najwięcej wątpliwości. Stąd mamy 

nadzieję, że ta lista będzie bardzo pomocna. Pamiętaj, że wyrzucając butelki warto je zgnieść 

(zajmują mniej miejsca), nie można też nic wkładać do środka oraz jeśli ma termokurczliwą 

obwolutkę (po soczku) to warto ją oderwać. 

Unikaj wrzucania pojemników z zawartością, czyli przeterminowany jogurt opróżnij, a do 

plastików wrzuć tylko kubeczek. Nie wrzucaj też butelek po oleju i innych tłustych! 

Wrzucamy: 

• plastikowe zgniecione butelki tzw. pet (np. po wodzie) 

• aluminiowe butelki i puszki 

• aluminiowe puszki po jedzeniu 

• plastikowe zakrętki i kapsle (choć zakrętki najlepiej oddać na jakiś cel) 

• kartony po sokach, mleku (tzw. tetrapak) 

• zakrętki od słoików 

• plastikowe torebki, worki plastikowe i opakowania 

• metale kolorowe, drobny złom 

• metalowe narzędzia 

Nie wrzucamy! 

• butelek z ich zawartością 

• pojemników po tłustych substancjach np. po oleju 

• opakowań po lekach 

• opakowań po wyrobach garmażeryjnych, olejach i smarach środkach owadobójczych, 

aerozolach 

• styropianu (w tym tacek po jedzeniu, pojemników jednorazowych na wynos) 

• baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

• pojemników po farbach 

4. Bioodpady (brązowy) 

Możesz łatwo oddzielić je przy segregacji, ale pamiętaj by nie wrzucać do bioodpadów 

produktów mięsnych, kości, a także niezalecane są cytrusy. 

Wrzucamy: 



• resztki warzyw, owoców, obierki 

• resztki jedzenia bez mięsa 

• fusy po herbacie i kawie 

• skorupki jajek 

• łupiny orzechów 

• liście, gałęzie, ściętą trawę i trociny 

• kwiaty doniczkowe i cięte 

Nie wrzucamy! 

• resztek mięsa, kości 

• odchodów zwierzęcych 

• leków, pieluch i art. higienicznych 

• popiołu, ziemi i kamieni 

• worków z odkurzacza 

• papierosów, niedopałków 

• drewna impregnowanego 

• płyt wiórowych i MDF 

5. Zmieszane (czarny) 

Zmieszane to znaczy wszystko inne, którego nie da się segregować. Wbrew pozorom trafia tu 

dość sporo rzeczy. 

Wrzucamy: 

• zużyte środki higieny osobistej 

• pieluchy 

• zatłuszczony papier / folia 

• odchody zwierząt domowych 

• szkło stołowe, skóra, guma 

• worki od odkurzacza, papierosy 

• pędzle, pisaki i długopisy 

• inne odpady poza tymi niebezpiecznymi! 

Nie wrzucamy! 

• mat. budowlanych i rozbiórkowych 

• odpadów wielkogabarytowych 

• baterii 

• sprzętu eklektycznego i elektronicznego 

• opakowań po farbach, lakierach 

• opakowań po środkach ochrony roślin 

6. Odpady niebezpieczne i inne problematyczne 

• zużyte baterie – do specjalistycznych pojemników znajdujących się często w 

sklepach, przy czym warto zakleić im bieguny plasterkiem 

• przeterminowane leki – można oddać do apteki czy wrzucić do pojemników 

ustawionych w aptekach 



• zużyty sprzęt elektroniczny – należy przekazać do sklepu, w którym kupujemy nowy 

sprzęt elektroniczny lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

• resztki farb, rozpuszczalników i innych chemikaliów – należy przekazać do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

• żarówki, świetlówki – w sklepach budowlanych, większych marketach są pojemniki 

na zużyte żarówki 

• zużyte opony – należy zostawiać w punkcie serwisowania pojazdów lub w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

• odpady wielkogabarytowe – należy wystawić w miejscu wyznaczonym przez 

właściciela nieruchomości, a w przypadku remontu zamawiamy kontener 

• odpady remontowo – budowlane – umieszczać w kontenerze na gruz, który trzeba 

zamówić np. w podczas remontu (nie jest to problematyczne, są czasem mniejsze 

worki, jak i wielkie kontenery). 

Uchwały 

UCHWAŁA  Nr  ……… 

RADY  MIASTA  KRAKOWA 

z  dnia……………….… 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty 

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 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.)  oraz art. 6j ust. 2 i 

ust. 2a w związku z art. 6k ust. 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)   

uchwala się co  następuje: 

§ 1. 

1. Uchwała  określa: 

    1)  metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków; 

    2) stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na         

nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków; 

2. Uchwała określa również  stawki opłat za pojemniki  o określonej pojemności dla 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków : 

    1) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

    2)  które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

       nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

mające zastosowanie do tych nieruchomości, na których nie zamieszkują , a powstają  odpady 

       komunalne. 

§ 2. 



Ilekroć w uchwale jest  mowa o : 

1) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – rozumie się nieruchomość zabudowaną 

    budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym, o którym  mowa w art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 

2) nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej rozumie się nieruchomość zabudowaną 

    budynkiem mieszkalnym, innym niż opisany w pkt. 2.   

§ 3. 

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o 

której mowa w art. 6j ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, tj. od gospodarstwa domowego: 

1)  nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, o której mowa w § 2 pkt. 1 uchwały, 

2) nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej,  o której mowa w § 2 pkt. 2 uchwały. 

§ 4. 

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

gospodarstwa domowego: 

1) dla nieruchomości, o której mowa § 2 pkt. 1 uchwały, w wysokości 59,00 zł, 

2) dla nieruchomości, o której mowa § 2 pkt. 2 uchwały, w wysokości 49,00 zł, 

§ 5. 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, poprzez 

obniżenie wysokości  opłaty określonej § 4 pkt. 1 uchwały o 1,00 zł,  tj. do kwoty 58,00 zł. 

§ 6. 

Ustala się stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych  z pojemnika o 

określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których  

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mające zastosowanie do tych 

części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

: 

1) za pojemnik  o pojemności  0,12 m3  5,90 zł 

2) za pojemnik  o pojemności  0,18 m3  8,90 zł 

3) za pojemnik  o pojemności  0,24 m3  11,80 zł 

4) za pojemnik  o pojemności  0,66 m3  32,50 zł 

5) za pojemnik  o pojemności  0,77 m3  37,90 zł 

6) za pojemnik  o pojemności  0,80 m3  39,40 zł 

7) za pojemnik  o pojemności  1,0 m3  49,20 zł 

8) za pojemnik  o pojemności  1,1 m3  54,10 zł 

9) za pojemnik  o pojemności  2,5 m3  123,10 zł 

10) za pojemnik  o pojemności    3 m3  147,60 zł 

11) za pojemnik  o pojemności    5 m3  246,30 zł 



12) za pojemnik  o pojemności    7 m3  344,80 zł 

13) za pojemnik  o pojemności  10 m3  492,50 zł 

14) za pojemnik  o pojemności  12 m3  591,10 zł 

15) za pojemnik  o pojemności  15 m3  738,80 zł 

16) za pojemnik  o pojemności  16 m3  788,10 zł 

17) za pojemnik  o pojemności  18 m3  886,60 zł 

18) za pojemnik  o pojemności  20 m3  985,00 zł 

19) za pojemnik  o pojemności  30 m3  1.477,60 zł 

20) za pojemnik  o pojemności  38 m3  1.871,70 zł 

21) za pojemnik  o pojemności  40 m3  1.970,20 zł 

22) za pojemnik  o pojemności  0,12 m3 

typu „beczka” na bioodpady z 

gastronomii, zakładów (placówek) 

zbiorowego żywienia itp. 

 

5,90 zł 

 

23) za pojemnik o pojemności 1,2 m3  59,10 zł 

 

§ 7. 

Określa się stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania  odpadów w sposób selektywny,                 

w wysokości dwukrotnej  wysokości stawek opłaty określonych : 

1) w § 4 pkt. 1 uchwały, tj. w wysokości  118,00 zł 

2) w § 4 pkt. 2 uchwały, tj. w wysokości  98,00 zł 

3) w § 6 pkt. 1 uchwały, tj. w wysokości   11,80 zł 

4) w § 6 pkt. 2 uchwały, tj. w wysokości  17,80 zł 

5) w § 6 pkt. 3 uchwały, tj. w wysokości   23,60 zł 

6) w § 6 pkt. 4 uchwały, tj. w wysokości   65,00 zł 

7) w § 6 pkt. 5 uchwały, tj. w wysokości  75,80 zł 

8) w § 6 pkt. 6 uchwały, tj. w wysokości  78,80 zł 

9) w § 6 pkt. 7 uchwały, tj. w wysokości  98,40 zł 

10) w § 6 pkt. 8 uchwały, tj. w wysokości  108,20 zł 

11) w § 6 pkt. 9 uchwały, tj. w wysokości  246,20 zł 

12) w § 6 pkt. 10 uchwały, tj. w wysokości  295,20 zł 

13) w § 6 pkt. 11 uchwały, tj. w wysokości  492,60 zł 

14) w § 6 pkt. 12 uchwały, tj. w wysokości  689,60 zł 

15) w § 6 pkt. 13 uchwały, tj. w wysokości  985,00 zł 

16) w § 6 pkt. 14 uchwały, tj. w wysokości  1.182,20 zł 

17) w § 6 pkt. 15 uchwały, tj. w wysokości   1.477,60 zł 



18) w § 6 pkt. 16 uchwały, tj. w wysokości  1.576,20 zł 

19) w § 6 pkt. 17 uchwały, tj. w wysokości   1,773,20 zł 

20) w § 6 pkt. 18 uchwały, tj. w wysokości   1.970,00 zł 

21) w § 6 pkt. 19 uchwały, tj. w wysokości  2.955,20 zł 

22) w § 6 pkt. 20 uchwały, tj. w wysokości  3.743,40 zł 

23) w § 6 pkt. 21 uchwały, tj. w wysokości  3.940,40 zł 

24) w § 6 pkt. 22 uchwały, tj. w wysokości  11,80 zł 

25) w § 6 pkt. 23 uchwały, tj. w wysokości  118,20 zł 

 

§ 8. 

W przypadku nieruchomości stanowiącej w części nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, wysokość miesięcznej  opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 4 i  § 6  niniejszej uchwały. 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 10. 

Traci moc uchwała Nr III/37/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 roku w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.  

§ 11. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 kwietnia 2020 r.  

 

 

UCHWAŁA  Nr….. 

RADY  MIASTA  KRAKOWA 

z  dnia….. 

w sprawie  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

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 2019 r.  poz. 506)  oraz art. 6r ust. 3, ust. 

3a, ust. 3b, ust. 3c          i ust. 3d  w związku z art. 5 ust. 1, pkt.1 z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (DZ. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 

zm. )  uchwala się co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się : 



1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie 

    Gminy Miejskiej Kraków; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy Miejskiej Kraków; 

3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

    świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

    nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

    prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków; 

5) sposób wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie 

    jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w worki 

    przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych; 

6) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych na terenie Gminy Miejskiej 

    Kraków. 

§ 2. 

Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określa Załącznik nr 1 do 

uchwały. 

§ 3. 

Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne  określa Załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. 

Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na na których zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne  określa Załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 5. 

Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz od właścicieli 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,  określa 

Załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 6. 

Odpady komunalne wskazane w Załącznikach, o których mowa w § 2 - § 5 uchwały 

odbierane są od właścicieli nieruchomości w ilości, w jakiej zostały wytworzone na terenie 

nieruchomości. 

§ 7. 

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorców odbierających odpady 

    komunalne od właścicieli nieruchomości, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do 

    Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą  w Krakowie: 

    1) pisemnie na adres: ul. Nowohucka 1,   31-580 Kraków   lub 

    2) telefonicznie, pod numerem telefonu:  801 084 084        lub 



    3) elektronicznie na adres: mpo@mpo.krakow.pl                 lub 

   4) osobiście w siedzibie Spółka przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie 

2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorców prowadzących punkty 

    selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać 

do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa : 

    1) pisemnie na adres: os. Zgody 2,  31-949 Kraków            lub 

    2) telefonicznie, pod numerem telefonu:  12/616 88 18       lub 

    3) elektronicznie na adres: gk.umk@um.krakow.pl             lub 

    4) osobiście w siedzibie  Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa 

        przy os. Zgody 2  w Krakowie. 

3. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 należy podać w szczególności 

adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis  

    nieprawidłowości oraz dostępne dowody  potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości. 

§ 8. 

1. Właściciele nieruchomości mogą w ramach opłaty  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  w terminie od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem  dni wolnych od pracy, 

dostarczać selektywnie zbierane odpady komunalne w zakresie : 

1)  papieru i tektury, szkła, opakowań ze szkła, metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

     wielomateriałowych, 

2)  przeterminowanych leków, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 

     powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  

     w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w tym zużytych 

igieł, strzykawek i ampułkostrzykawek, 

3)  chemikaliów, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, kwasów, alkaliów, środków 

ochrony roślin, żywic, środków czyszczących, detergentów, środków do konserwacji drewna i 

opakowań po tych substancjach, 

4)  lamp fluorescencyjnych i innych odpadów zawierających rtęć (w tym termometrów 

rtęciowych), 

5)  zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

6)  drewna , w tym opakowań z drewna, 

7)  zużytych opon, 

8)  odzieży i tekstyliów, 

9)  odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wytwarzanych w ramach remontów 

prowadzonych we własnym zakresie, 

10) odpadów zielonych, 

11) odpadów zielonych porażonych, 

12) odpadów wielkogabarytowych,  w tym  mebli 

do wyznaczonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

 

2. Informacje o lokalizacjach, godzinach otwarcia i rodzaju przyjmowanych odpadów 

komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa 

w ust. 1, dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

mailto:mpo@mpo.krakow.pl


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie: www.mpo.krakow.pl i w 

Biuletynie Informacji 

   Publicznej Urzędu Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl. 

3. Wprowadza się limity jednorazowej dostawy do punktów selektywnego zbierania odpadów 

    komunalnych, o których mowa w ust. 1, następujących  rodzajów odpadów komunalnych:  

    1) zużytych opon  -  do 10 sztuk 

    2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych  -  do 100 kg. 

4.  W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się 

     właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków 

uzupełniające  usługi selektywnego zbierania i przyjmowania odpadów komunalnych, w 

ramach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmujące : 

     1) mobilny system selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów 

         wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 

zielonych i odpadów zielonych porażonych, tekstyliów i odzieży oraz innych, organizowany  

przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Krakowie,  

     2) pojemniki na papier, szkło oraz metale, tworzywa sztuczne  i opakowania 

wielomateriałowe, ustawiane w zestawach na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, 

    3) pojemniki na odpady komunalne, takie jak: zużyte drobne urządzenia elektryczne 

        i elektroniczne (telefony, ładowarki, płyty CD, żarówki, baterie), odpady niebezpieczne  

        w postaci zużytych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi 

lub odpady igieł czy ampułkostrzykawek, udostępnione na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego, 

   4)  pojemniki ustawione w aptekach przeznaczone do zbierania przeterminowanych  leków, 

   5)  pojemniki ustawione w obiektach użyteczności publicznej przeznaczone do zbierania 

baterii  i akumulatorów, 

   6) placówki handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną  baterii i akumulatorów oraz sprzętu 

        elektrycznego i elektronicznego.  

§ 9. 

Właścicielom nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz właścicielom nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zapewnia się wyposażenie tych nieruchomości w worki 

przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tj. papieru i tektury, szkła i 

opakowań ze szkła, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

bioodpadów w ilości dostosowanej do ilości  tych odpadów  powstających  na nieruchomości. 

§ 10. 

Sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od 

właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Miejskiej Kraków określają przepisy ustawy z 

dnia       14 grudnia 2012 r. o odpadach (DZ. U z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 12. 

http://www.mpo.krakow.pl/
http://www.bip.krakow.pl/


Traci moc uchwała Nr III/36/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.  w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków                                

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 13. 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 kwietnia 2020 r.  

 

Załącznik Nr 1 

do  uchwały Nr………………...……… 

Rady Miasta Krakowa z dnia…………. 

 

RODZAJE ODPADÓW  KOMUNALNYCH I CZĘSTOTLIWOŚĆ 

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
Tabela 1. 

 

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  - zabudowa jednorodzinna 

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych              Częstotliwość odbierania odpadów od od 

właścicieli nieruchomości                                                właścicieli nieruchomości 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne             Raz  na dwa tygodnie 

Selektywnie zbierane odpady komunalne : 

- papier i tektura                                                                 Raz na  miesiąc 

- szkło, opakowania ze szkła                                              Raz na miesiąc 

-  metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

   wielomateriałowe                                                            Raz  na miesiąc 

-  bioodpady                                                                        Raz  na tydzień 

 

Tabela 2. 

 

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  - zabudowa wielorodzinna 

Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od           Częstotliwość odbierania odpadów od     

właścicieli nieruchomości                                                  właścicieli nieruchomości 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne               Dwa razy na tydzień 

Selektywnie zbierane odpady komunalne : 

- papier i tektura                                                                   Raz na  tydzień 

-  metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

   wielomateriałowe                                                              Raz  na tydzień 

- szkło, opakowania ze szkła                                                Nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, nie 

                                                                                              częściej niż raz na  tydzień 



-  bioodpady                                                                          Raz  na tydzień 

 

Zarząd Spółdzielni 


