UCHWAŁA NR XLIV/409/96
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 marca 1996 r.
1/ w sprawie zmiany uchwały Nr XII/127/95 Rady Miasta Krakowa z 24 stycznia 1995 r. w
sprawie polityki inwestycyjnej oraz ustalenia taryfy wodno-ściekowej w latach 1995 - 2004
2/ w sprawie akceptacji cen za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki
wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych ustalonych przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy MPWiK S.A.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74/ oraz uchwały Nr XV/184/95
Rady Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 1995 r. <196> Rada Miasta Krakowa uchwala, co
następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XII/127/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie
polityki inwestycyjnej oraz ustalenia taryfy wodno-ściekowej w latach 1995 - 2004, § 1
otrzymuje brzmienie:
"Przyjmuje się zaktualizowane kierunki polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodnościekowej w latach 1995-2004 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały."
§ 2.
Akceptuje się ustalone Uchwałą nr 2/96 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPWiK S.A.
z dnia 11 stycznia 1996 r. ceny za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki
wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w następującej wysokości:
1. Za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń wodociągowych:
a/ dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sferze produkcji materialnej, z
wyjątkiem jednostek gospodarki komunalnej i rolnictwa, zakładowej gospodarki
mieszkaniowej i wyodrębnionych organizacyjnie jednostek zakładowej działalności socjalnej:
1,90 zł
b/ dla pozostałych odbiorców nie wymienionych w punkcie a/:
1,00 zł
2. Za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:
a/ dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sferze produkcji materialnej, z
wyjątkiem jednostek gospodarki komunalnej i rolnictwa, zakładowej gospodarki
mieszkaniowej i wyodrębnionych organizacyjnie jednostek zakładowej działalności
socjalnej:
1,15 zł

b/ dla pozostałych odbiorców nie wymienionych w punkcie a/:
0,65 zł
3. Zaleca się zarządcom budynków rozliczanie ilości zużytej wody, pobieranej przez
indywidualnych lokatorów, na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz
indywidualnych jawnych kryteriów rozdziału zużycia wody na każdy lokal.
§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem par. 2, który wchodzi w życie z
dniem 1 kwietnia 1996 r.
2. Z dniem wejścia w życie par. 2 niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XV/186/95 Rady
Miasta Krakowa z dnia 12 kwietnia 1995 r. w sprawie zaakceptowania cen za wodę pobieraną
z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do kanalizacji.
§ 4.
Uchwała podlega opublikowaniu w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa i Tygodniku
Grodzkim.
Przewodniczący Rady
Stanisław HANDZLIK

