UCHWAŁA NR XXXVII/264/99
Rady Miasta Krakowa
z dnia 2 grudnia 1999 r.

w sprawie ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę
pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń
kanalizacyjnych oraz opłat za składowanie odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym /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, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155
poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/ 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, Nr 106 poz. 679 i Nr 121
poz. 770 i z 1998 r. Nr 106 poz. 668/, 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, z 1998 r. Nr 132
poz. 862 i z 1999 r. Nr 36 poz. 356/ oraz art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo Energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348, Nr 158 poz. 1042, z 1998 r.
Nr 94 poz. 594, Nr 106 poz. 668, Nr 162 poz. 1126/ 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 2000 r.
§ 2.
1. Ustala się opłaty za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku „BARYCZ”
w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Postanowienia ust. 1 wchodzą w życie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3.
1. Gminy Powiatu Ziemskiego Krakowskiego, które podpisaly z Gmina Kraków
porozumienie dotyczace wspólpracy w dziedzinie utylizacji odpadów beda uiszczaly
oplaty za deponowanie odpadów na skladowisku Barycz w wysokosci analogicznej
jak za odpady pochodzace z terenu Gminy Kraków.
2. Upowaznia sie Zarzad Miasta Krakowa do wyrazania zgody - w wyjatkowych
sytuacjach - na czasowe skladowanie odpadów komunalnych na skladowisku Barycz,
za doplata 50% do obowiazujacych oplat, innym niz wymienione w pkt 1 gminom.
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§ 4.
Z dniem 31 stycznia 2000 r. traci moc § 1, a z dniem 31 grudnia 1999 r. traci moc
§ 3 Uchwały Nr VI/60/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie
ustalenia w Gminie Kraków opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę
i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, cen za energię cieplną oraz oplat
za składowanie odpadów komunalnych /Gaz. Urz. Miasta Krakowa Nr 18, poz. 63/.
§ 5.
Z dniem wejscia w zycie taryfy energii cieplnej, zatwierdzonej przez Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki, utraci moc § 2 Uchwaly Nr VI/60/98 Rady Miasta
Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia w Gminie Kraków oplat za
wode pobierana z urzadzen zaopatrzenia w wode i za scieki wprowadzane do urzadzen
kanalizacyjnych, cen za energie cieplna oraz oplat za skladowanie odpadów
komunalnych.
§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 7.
Uchwała podlega opublikowaniu w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.

Wiceprzewodniczący Rady

Wiesław MISZTAL

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/264/99
Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r.

Opłaty 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) - 2,72 zł
b/ dla pozostałych odbiorców nie wymienionych w punkcie „a” -

1,76 zł
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2) Za 1 m 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)
2,25 zł
b/ dla pozostałych odbiorców nie wymienionych w punkcie : „a” -

1,57 zł

3) Opłaty wymienione w pkt 1 i 2 są opłatami brutto uwzględniającymi wprowadzenie
podatku VAT na usługi komunalne od 1 stycznia 2000 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/264/99
Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r.

Opłaty za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych Barycz
w Krakowie w roku 2000

I. Odpady pochodzące z terenu Gminy Kraków i Wieliczka
(zl/tone)
Kwartał

Odpady komunalne
wwożone sprzętem
specjalistycznym

Pozostałe odpady
komunalne wwożone
sprzętem
niespecjalistycznym

Odpady pozostające
po segregacji odpadów
komunalnych wwożone
sprzętem specjalistycznym

I

96

140

85

II

102

147

90

III

108

154

95

IV

114

161

100

II. W razie awarii wagi pomostowej
zasady :
- ładowność samochodu
- ładowność samochodu
- ładowność samochodu
- ładowność samochodu

stosuje się opłaty wyliczone wg następującej

do 1 tony
od 1 do 3 ton
od 3 do 5 ton
powyżej 5 ton

cena zgodnie z cennikiem
cena zgodnie z cennikiem
cena zgodnie z cennikiem
cena zgodnie z cennikiem

x 1 tona
x 2 tony
x 4 tony
x 6 ton

III. Oplaty nie zawieraja podatku od towarów i uslug.

IV. Pod pozycją „Odpady komunalne pozostające po segregacji wwożone sprzętem
specjalistycznym” - rozumie się wyłącznie odpady komunalne, w których po
przeprowadzeniu segregacji sumaryczna zawartość makulatury, szkła,
metali i tworzyw sztucznych nie przekracza 1 %.

