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1. WPROWADZENIE

W dniu 23 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648).
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w aktach prawa miejscowego
regulujących zasady funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków (ZSGO), przygotowane zostały następujące
projekty uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie:
1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
2. 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,
3. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
4. 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,
5.

zmiany uchwały Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

Wprowadzone zmiany wynikają ze zmian legislacyjnych oraz doświadczeń w funkcjonowaniu
ZSGO.
Konsultacje społeczne ww. projektów uchwał Rady Miasta Krakowa przeprowadzono w okresie
od 4 do 25 marca 2022 r. Podczas konsultacji mieszkańcy Krakowa oraz organizacje
pozarządowe mogły składać wnioski i uwagi do konsultowanych projektów uchwał.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji był Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu.
Konsultacje społeczne przeprowadzono przy współudziale Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia UMK.
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2. PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI

1) art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
2) uchwała CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz
z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
3) zarządzenie nr 2049/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia podziału kompetencji organizatorów konsultacji społecznych oraz
wprowadzenia wzoru wniosków o przeprowadzenie konsultacji i wzoru formularzy
konsultacyjnych.

3. CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było przedstawienie społeczeństwu
projektów uchwał dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz pozyskanie ich opinii w tym
zakresie.
Gmina Miejska Kraków, zapraszając organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach,
wyraziła wolę kontynuacji współpracy z trzecim sektorem oraz chęć realizacji swoich zadań
ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi ma na celu efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Krakowa, jak
również zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie
problemów społeczności lokalnej oraz rozwijanie aktywizacji obywatelskiej Krakowian.

4. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty uchwał Rady Miasta Krakowa
dotyczące zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na
terenie Gminy Miejskiej Kraków w sprawie:
1.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

2.

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,
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3.

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

4.

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,

5.

zmiany uchwały Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

5. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.) przeprowadzone zostały w okresie
od 4 do 25 marca 2022 r.
Do przeprowadzenia konsultacji wykorzystano następujące instrumenty:
1) ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
2) ogłoszenie
na
platformie
internetowej
Miejskiego
Centrum
Dialogu
(www.obywatelski.krakow.pl), na fanpage FB i Instagramie Miejskiego Centrum Dialogu,
3) ogłoszenie na platformie internetowej Magiczny Kraków (www.krakow.pl),
4) ogłoszenie na portalu dla organizacji pozarządowych (www.ngo.krakow.pl),
5) ogłoszenie przesłane do Rad Dzielnic Miasta Krakowa,
6) otwarte spotkanie on-line z mieszkańcami Krakowa w dniu 17 marca 2022 r. w godz.
17.00-19.00,
7) telefoniczne dyżury eksperckie przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Klimatu UMK w dniach:


16 marca 2022 r. w godz. 08.00-11.00,



23 marca 2022 r. w godz. 08:00-10:00,



25 marca 2022 r. w godz. 08:00-10:00,

8) telefoniczne dyżury eksperckie
Oczyszczania Sp. z o.o. w dniach:

przedstawicieli



15 marca 2022 r. w godz. 14.00-17.00,



22 marca 2022 r. w godz. 09:00-11:00,
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Miejskiego

Przedsiębiorstwa



24 marca 2022 r. w godz. 09:00-11:00.

Na ww. stronach internetowych zamieszczono następujące pliki (z możliwością do pobrania):


projekty uchwał,



uzasadnienia do projektów uchwał,



formularze konsultacyjne dla mieszkańców oraz organizacji pozarządowych,



informację dotyczącą proponowanych zmian w konsultowanych projektach uchwał
Rady Miasta Krakowa.

Podczas konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących zmian
w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy
Miejskiej Kraków, mieszkańcy Krakowa oraz organizacje pozarządowe miały możliwość
zgłaszania wniosków, uwag, opinii i postulatów do projektów uchwał w następujących formach:
1. wypełniony i podpisany osobiście formularz konsultacyjny należało:
 przesłać w formie skanu/zdjęcia
konsultacje@um.krakow.pl,

drogą

elektroniczną

na

adres

 przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
(ePUAP),
 wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki
Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
 dostarczyć osobiście do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana
Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godzinach 8:00 – 15:00, parter, segment B,
pokój 8
2. podczas spotkania konsultacyjnego on-line,
3. podczas telefonicznych dyżurów eksperckich.
W celu uzyskania opinii, projekty uchwał Rady Miasta Krakowa zostały przekazane do:
1) Miejskiego Rzecznika Konsumentów – otrzymano pozytywną opinię,
2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie - otrzymano
pozytywna opinię,
3) Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”,
4) Rady OPZZ Województwa Małopolskiego.
Projekty konsultowanych uchwał Rady Miasta Krakowa zostały przedstawione:
1) Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, na posiedzeniu w dniu
21 marca 2022 r.
Krakowska Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał Rady
Miasta Krakowa podejmując następujące uchwały nr:
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5/2022/IV KRDPP/123 w sprawie opinii do Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,



6/2022/IV KRDPP/124 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Krakowa 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,



7/2022/IV KRDPP/125 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego
znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,



8/2022/IV KRDPP/126 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Krakowa 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,



9/2022/IV KRDPP/127 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/1197/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

2) Radzie Programowej ds. Gospodarki Odpadami Miasta Krakowa działającej przy
Prezydencie Miasta Krakowa (powołanej Zarządzeniem Nr 3473/2019 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2019 r.) na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r.
Rada podęła następujące uchwały nr:


1/2022 z 24 marca 2022 r. opiniującą pozytywnie projekt uchwały Rady
Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Kraków,



2/2022 z 24 marca 2022 r. opiniującą pozytywnie projekt uchwały Rady
Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,



3/2022 z 24 marca 2022 r. opiniującą pozytywnie projekt uchwały Rady
Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/1197/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,
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4/2022 z 24 marca 2022 r. opiniującą pozytywnie projekt uchwały Rady
Miasta Krakowa w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego
znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe,



5/2022 z 24 marca 2022 r. opiniującą pozytywnie projekt uchwały Rady
Miasta Krakowa 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.

Ponadto, projekty konsultowanych uchwał Rady Miasta Krakowa zostały przedstawione
Zespołowi roboczemu ds. regulacji prawnych nieruchomości i opłat oraz Zespołowi
roboczemu ds. gospodarki odpadami – działających w ramach Komitetu sterującego do
współpracy Gminy Miejskiej Kraków ze spółdzielniami działającymi na jej terenie, na
posiedzeniu w dniu 23 marca 2022 r.
6. UCZESTNICY KONSULTACJI

Uczestnikami konsultacji byli mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków oraz organizacje
pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Podczas telefonicznych dyżurów eksperckich prowadzonych przez Wydział Gospodarki
Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o. o. w Krakowie opinię do konsultowanych projektów uchwał przedstawił
1 mieszkaniec Krakowa.
W otwartym spotkaniu on-line z mieszkańcami Krakowa i organizacjami pozarządowymi,
zorganizowanym w dniu 17 marca 2022 r. w ramach konsultacji społecznych dotyczących
zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie
Gminy Miejskiej Kraków uczestniczyło 17 osób.
Notatka ze spotkania stanowi załącznik nr 1 do Raportu

7. UWAGI I OPINIE ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI

Podczas konsultacji społecznych wpłynęło 8 wniosków/uwag do projektów uchwał.
7 formularzy konsultacyjnych od mieszkańców (w tym 1 zgłoszenie przedsiębiorstwa spoza
Gminy Miejskiej Kraków) oraz 1 zgłoszenie telefoniczne mieszkańca. Zestawienie
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zgłoszonych uwag w formularzach wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia stanowi
załącznik nr 2 do Raportu.


6 uwag dotyczyło projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały
Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 roku w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,



2 uwagi dotyczyły projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu
utrzymana czystości porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

8. RAPORT Z KONSULTACJI W SERWISIE INTERNETOWYM

Konsultacje społeczne prowadzone poprzez portal internetowy Obywatelski Kraków
(www.obywatelski.krakow.pl) dotyczące zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi

W okresie od 4 do 25 marca 2022 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące zmian
w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
Podczas konsultacji wykorzystano następujące elementy serwisu:


dział „aktualności”



dział „aktualne konsultacje społeczne”



newsletter
W dziale „aktualności”

25 lutego 2022 r. opublikowano informację, że w okresie od 4 do 25 marca 2022 r. Wydział
Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej
i Zdrowia UMK będzie prowadził z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, dla których
przedmiot konsultacji mieści się w zakresie działań statutowych konsultacje społeczne
dotyczące zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
W tekście poinformowano, że konsultowane będą projekty uchwał Rady Miasta Krakowa
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
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; zmiany uchwały Nr XLV/1197/20 Rady
Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty;
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku
letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
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cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 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.
Poinformowano także, że konsultacje prowadzone będą w następujących formach:
przyjmowanie formularzy konsultacyjnych; telefoniczne dyżury konsultacyjne; otwarte
spotkanie z mieszkańcami w formie on-line.
W tekście podano też podstawę prawną konsultacji i poinformowano, że więcej informacji na
temat
przedmiotowych
konsultacji
zostanie
opublikowane
w
serwisie
www.obywatelski.krakow.pl niebawem.
4 marca 2022 r. opublikowano informację o uruchomieniu przez Wydział Gospodarki
Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa konsultacji społecznych z mieszkańcami
i organizacjami pozarządowymi, dla których przedmiot konsultacji mieści się w zakresie działań
statutowych konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa
w sprawie:
1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2. 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
3. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
4. 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
5. zmiany uchwały Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
W tekście podano harmonogram zaplanowanych działań konsultacyjnych i poinformowano
o sposobach, jakimi można było wziąć w nich udział.
Ponadto jako pliki do pobrania opublikowano:
 Załącznik nr 1 – formularz konsultacyjny w formacie .doc lub w formacie .pdf
 Załącznik nr 2 – formularz konsultacyjny dla organizacji pozarządowych w formacie .doc
i w formacie .pdf
 Projekty uchwał w zip
 Uzasadnienia do projektów uchwał w zip
 Informację dotyczącą proponowanych zmian w uchwałach dotyczących
Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy
Miejskiej Kraków
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16 marca 2022 r. opublikowano informację o mającym się odbyć w czwartek, 17 marca 2022 r.
w godzinach 17:00 – 19:00 w aplikacji MS Teams otwartym spotkaniu konsultacyjnym on-line
z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. W tekście podano link do spotkania
i informację, jakie dokumenty podlegały konsultacjom społecznym.
21 marca 2022 r. zamieszczono informację o dodatkowych dyżurach telefonicznych, w której
podano ich harmonogram oraz numer telefonu, pod którym były prowadzone.
23 marca 2022 r. opublikowano informację, w której przypomniano, że konsultacje społeczne
dotyczące zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Krakowie potrwają
jeszcze do 25 marca 2022 r.
W tekście w formule pytań i odpowiedzi opisano, jakie zagadnienia były poruszane
w konsultacjach i jak mieszkańcy Krakowa mogli wziąć w nich udział. Poruszono m.in. takie
kwestie jak: czynniki wpływające na wzrost wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi; sposób finansowania systemu gospodarowania odpadami; działania
podejmowane w celu ograniczania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami; dodatkowa
oferta dla mieszkańców w ramach zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami;
proponowane nowe stawki opłat; stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w sąsiednich gminach; efekty podwyżki opłat z 2020 r.
W tekście podano także harmonogram trwających konsultacji społecznych i poinformowano,
w jaki sposób można było wyrazić swoje uwagi za pośrednictwem formularza konsultacyjnego.
Zamieszczono także link do projektów uchwał wraz z uzasadnieniami.
W dziale „aktualne konsultacje społeczne”
4 marca 2022 r. opublikowano informację o uruchomieniu przez Wydział Gospodarki
Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa konsultacji społecznych z mieszkańcami
i organizacjami pozarządowymi, dla których przedmiot konsultacji mieści się w zakresie działań
statutowych konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa
w sprawie:
1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
2. 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,
3. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
4. 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,
5. zmiany uchwały Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
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W tekście podano harmonogram zaplanowanych działań konsultacyjnych i poinformowano
o sposobach, jakimi można było wziąć w nich udział.
Ponadto jako pliki do pobrania opublikowano:
 Załącznik nr 1 – formularz konsultacyjny w formacie .doc lub w formacie .pdf
 Załącznik nr 2 – formularz konsultacyjny dla organizacji pozarządowych w formacie .doc
i w formacie .pdf
 Projekty uchwał w zip
 Uzasadnienia do projektów uchwał w zip
 Informację dotyczącą proponowanych zmian w uchwałach dotyczących
Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy
Miejskiej Kraków

Konsultacje społeczne na profilu Miejskiego Centrum Dialogu w Krakowie
na Facebooku i Instagramie
Informacje o konsultacjach zamieszczano również na portalach społecznościowych Facebook
i Instagram, na profilach Miejskiego Centrum Dialogu.
25 lutego 2022 r. opublikowano post, w którym poinformowano, że w okresie od 4 do 25 marca
2022 r. będą prowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmian w Zintegrowanym Systemie
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
4 marca 2022 r. opublikowano post, w którym poinformowano o uruchomieniu prowadzonych
przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu w okresie od 4 do 25 marca 2022 r. konsultacji
społecznych w sprawie projektów uchwał dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
W tekście podano harmonogram zaplanowanych działań konsultacyjnych obejmujących:
otwarte spotkanie on-line z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi zaplanowane na
17 marca w godzinach 17:00 – 19:00 w aplikacji MS Teams; telefoniczne dyżury konsultacyjne
(15 marca 2022 r. – dyżur przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
w Krakowie w godzinach 14:00 – 17:00; 16 marca 2022 r. - dyżur przedstawicieli Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa w godzinach 08:00 – 11:00);
zbieranie uwag, wniosków i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.
7 marca 2022 r. opublikowano post, w którym poinformowano, że 4 marca rozpoczęły się
konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
16 marca 2022 r. opublikowano post, w którym poinformowano o mającym się odbyć 17 marca
w godzinach 17:00 – 19:00 w aplikacji MS Teams otwartym spotkaniu on-line z mieszkańcami
i organizacjami pozarządowymi, przeprowadzonym w ramach konsultacji społecznych
projektów uchwał dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W tekście podano link do spotkania.
17 marca 2022 r. opublikowano post, w którym za pomocą plansz graficznych przedstawiono
w skrócie informacje dotyczące proponowanych zmian w uchwałach dotyczących
Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy
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Miejskiej Kraków. W tekście przypomniano też o zaplanowanym na ten dzień spotkaniu
konsultacyjnym on-line i podano link do niego.
21 marca 2022 r. zamieszczono post, w którym zaproszono do skorzystania z dodatkowych
telefonicznych dyżurów ekspertów w ramach konsultacji projektów uchwał dotyczących zmian
w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy
Miejskiej Kraków. W tekście podano harmonogram dyżurów oraz numer telefonu, pod którym
były prowadzone.
23 marca 2022 r. zamieszczono post przekierowujący do opublikowanego w serwisie
www.obywatelski.krakow.pl tekstu, w którym w formule pytań i odpowiedzi, opisano jakie
zagadnienia brano pod uwagę w konsultacjach dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków i jak mieszkańcy
Krakowa mogli wziąć w nich udział.
24 marca 2022 r. opublikowano post, w którym przypomniano, że konsultacje w sprawie uchwał
dot. zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie
Gminy Miejskiej Kraków będą trwały tylko do następnego dnia. W tekście poinformowano, że
osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach miały jeszcze możliwość przesłania
swoich uwag e-mailem za pośrednictwem formularza konsultacyjnego i wzięcia udziału
w zaplanowanym na 25 marca 2022 r. telefonicznym dyżurze eksperckim dotyczącym zakresu
merytorycznego uchwał i kalkulacji opłaty.
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