UCHWAŁA NR VI/62/98
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 grudnia 1998 r.

w sprawie warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 2 pkt 4 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/ oraz art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9
poz. 43 ze zmianami/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§1.
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ma obowiązek umożliwić
wszystkim zainteresowanym podmiotom, podłączenie się do miejskich sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, spełniającym warunki techniczne wydane przez
MPWiK S.A.
2. Każdy podmiot przyłączający się do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
wnosi na konto MPWiK S.A. jednorazową opłatę przyłączeniową w wysokości
określonej w § 2.
§ 2.
Wysokość opłaty przyłączeniowej wynosi:
1/ przy podłączeniu do miejskiej sieci wodociągowej:
a/ 750 zł dla gospodarstw indywidualnych,
b/ 1 500 zł dla zabudowy wielorodzinnej,
2/ przy podłączeniu instalacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub
kanalizacji ogólnospławnej:
a/ 1 500 zł dla gospodarstw indywidualnych,
b/ 3 000 zł dla zabudowy wielorodzinnej.
§ 3.
Wysokość opłaty przyłączeniowej podlega corocznie waloryzacji wskaźnikiem
cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres trzech kwartałów roku poprzedniego
ogłoszonym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
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§ 4.
1. Z opłaty przyłączeniowej zwolnione są osoby fizyczne i prawne, które
partycypowały w budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej lub
ogólnospławnej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych albo lokalnych
inicjatyw mieszkaniowych.
2. Zwolnione są również osoby fizyczne i osoby prawne, które wykonały na własny
koszt element sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i przekazały go nieodpłatnie do
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. do eksploatacji.
3. Wymienione w ust. 1 i 2 zwolnienia przysługują podmiotom wyłącznie w zakresie
realizowanych i współfinansowanych zadań inwestycyjnych - do wysokości kosztów
poniesionych przez te podmioty.
§ 5.
Terminy i warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
strony ustalą w zawartej umowie.
§ 6.
Dochody z opłat przyłączeniowych przeznaczone będą w całości na realizację
inwestycji przez MPWiK S.A. w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej.
§7
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ma obowiązek
corocznie przedkładać do akceptacji Zarządowi Miasta Krakowa plan wydatkowania
uzyskanych środków, który będzie załącznikiem Planu rzeczowo - finansowego.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
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