UCHWAŁA NR LXVII/657/96
Rady Miasta Krakowa
z dnia 18 grudnia 1996 r.
w sprawie akceptacji cen za:- wodę i ścieki,- energię cieplną,- składowanie odpadów
komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym /Dz. U.
z 1996 Nr 13 poz.74, Nr 58 poz. 261/ oraz w wykonaniu uchwały Nr XV/184/95 Rady Miasta
Krakowa z 12 kwietnia 1995 r. w sprawie wskazań dla Zarządu Miasta Krakowa w
przedmiocie dokonania zmian w statutach i umowach jednoosobowych spółek i spółek
akcyjnych Gminy Miasta Krakowa - Rada Miasta Krakowa uchwala co następuje:
§1
1. Akceptuje się ceny za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki
wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, w wysokości określonej uchwałą Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ceny określone w załączniku Nr 1 wchodzą w życie z dniem 1 lutego 1997 r.
3. Z dniem 31 stycznia 1997 r. traci moc § 2 ust.1 i 2 uchwały Nr XLIV/409/96 Rady Miasta
Krakowa z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały 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 i w sprawie akceptacji cen za wodę pobieraną z
urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych
ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji S.A.
§ 2.
(Uchylenie ustępu 1 i 4 § 2 Uchwałą Nr CIV/953/98 RMK)
1. Akceptuje się ceny za energię cieplną dostarczaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie w wysokości określonej w uchwale Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy MPEC S.A. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dopuszcza się możliwość negocjowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A. ceny za energię cieplną do wysokości ceny maksymalnej ustalonej w niniejszej
uchwale.
3. Zobowiązuje się Zarząd Miasta Krakowa do przedstawienia Radzie Miasta Krakowa
propozycji działań w przypadku niezależnego od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. zagrożenia wyniku finansowego spowodowanego np. inną niż przewidziano
zwyżką cen węgla, cen ciepła w źródłach, załamania przychodów.
4. Postanowienia § 2 ust.1 uchwały wchodzą w życie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.

5. Traci moc uchwała Nr XXXV/336/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 listopada 1995 r. w
sprawie cen energii dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w
Krakowie.
§ 3.
(uchylony Uchwałą Nr CIV/953/98 RMK)
1. Akceptuje się ceny za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku odpadów
komunalnych "Barycz" w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.
2. Ceny określone w załączniku Nr 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
3. Z dniem 31 grudnia 1996 r. traci moc uchwała Nr XXXVIII/365/95 Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie cen za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku
odpadów komunalnych "Barycz".
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
Przewodniczący Rady
Stanisław HANDZLIK

