UCHWAŁA NR CIV/953/98
Rady Miasta Krakowa
z dnia 7 stycznia 1998 r.

w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat
za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę
i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych
oraz cen za energię cieplną i składowanie odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz.
U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106,
poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/ art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43/ oraz
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń
zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzenie
ścieków /Dz. U. Nr 151 poz. 716/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za
ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości
określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Opłaty określone w załączniku Nr 1 wchodzą w życie z dniem 1 lutego 1998 r.
§ 2.
1. Ustala się ceny za energię cieplną dostarczaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Krakowie w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Postanowienia § 2, ust. 1 uchwały wchodzą w życie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Ustala się ceny za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku „BARYCZ”
w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Postanowienia § 3, ust. 1 uchwały wchodzą w życie zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
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§ 4.
Z dniem 31 stycznia 1998 r. traci moc § 1, a z dniem 31 grudnia 1997 r. tracą moc
§ 2 ust.1 i 4 i § 3 uchwały 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.
§ 5.
Uchwała podlega opublikowaniu w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CIV/953/98
Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r.

Ceny za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę
i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych:

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,
gospodarki mieszkaniowej i wyodrębnionych organizacyjnie jednostek
zakładowej działalności socjalnej (bez względu na formę własności tych
jednostek) 2,35 zł
b) dla pozostałych odbiorców nie wymienionych w punkcie „a” -

1,36 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,
gospodarki mieszkaniowej i wyodrębnionych organizacyjnie jednostek
zakładowej działalności socjalnej (bez względu na formę własności tych
jednostek) 1,48 zł
b) dla pozostałych odbiorców nie wymienionych w punkcie: „a” -

0,96 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CIV/953/98
Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r.

Ceny sprzedaży energii cieplnej na 1998 rok.

HARMONOGRAM PODWYŻEK CEN UMOWNYCH SPRZEDAŻY ENERGII CIEPLNEJ
ceny netto
(bez podatku VAT)

Taryfa
dwuczłonowa
Data zmiany ceny zł/MW/m-c

wskaźnik
wzrostu

zł/GJ

Taryfa
jednoczłonowa
wskaźnik zł/GJ wskaźnik
wzrostu
wzrostu

na 31.12.97

8 172,32

10,44

na 1.01.98

5 596,40

-31,52%

15,05

44,11%

25,37

od 1.01.98

5 747,50

2,70%

15,46

2,70%

26,05

2,70%

od 1.10.98

6 138,33

6,80%

16,51

6,80%

27,82

6,80%

(zmiana relacji opłat)

Roczny procent wzrostu cen

9,68%

9,70%

9,66%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr CIV/953/98
Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r.

Ceny za składowanie odpadów
na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie
w roku 1998
w zł / tonę
Kwartał

Odpady komunalno-bytowe
wwożone
sprzętem specjalistycznym

Pozostałe odpady
komunalne
wwożone sprzętem
niespecjalistycznym

Odpady komunalno-bytowe
pozostające po segregacji
wwożone
sprzętem specjalistycznym

I

34

50

28

II

38

56

32

III

42

62

36

IV

46

68

40

Pod pozycją „Odpady komunalno-bytowe pozostające po segregacji wwożone
sprzętem specjalistycznym” - rozumie się wyłącznie odpady komunalno-bytowe
pochodzące z gospodarstw domowych, w których po przeprowadzeniu segregacji
sumaryczna zawartość makulatury, szkła, metali i tworzyw sztucznych nie przekracza 1
%.
Ziemia nadająca się do celów technologicznych przyjmowana jest nieodpłatnie.
W razie awarii wagi pomostowej stosuje się opłaty wyliczone wg następującej zasady:
- ładowność samochodu
do 1 tony
cena zgodnie z cennikiem x 1 tona,
- ładowność samochodu
od 1 do 3 ton
cena zgodnie z cennikiem x 2 tony,
- ładowność samochodu
od 3 do 5 ton
cena zgodnie z cennikiem x 4 tony,
- ładowność samochodu
powyżej 5 ton
cena zgodnie z cennikiem x 6 ton.

