UCHWAŁA NR LXVIII/565/00
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 grudnia 2000 r.

w sprawie ustalenia w Mieście Krakowie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w
wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.
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 /t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106
poz. 496, 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 i z 2000 r. Nr 26
poz. 306, Nr 48 poz. 552/, 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/ Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje :
§ 1.
Ustala się opłaty (brutto) za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki
wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w następujących wysokościach:
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) 3,05 zł
b/ dla pozostałych odbiorców nie wymienionych w punkcie „a” - 2,00 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, gospodarki
mieszkaniowej i wyodrębnionych organizacyjnie jednostek zakładowej działalności
socjalnej (bez względu na formę własności tych jednostek) 2,52 zł
b/ dla pozostałych odbiorców nie wymienionych w punkcie : „a” - 1,80 zł
§ 2.
Opłaty określone w §1 zawierają 7% podatek VAT.
§ 3.
W przypadku podniesienia stawki VAT, nastąpi odpowiadający jej wzrost opłat
określonych w § 1. Zarząd Miasta Krakowa uprawniony jest do ustalania nowych stawek
opłat, uwzględniających wzrost podatku VAT, bez odrębnej uchwały Rady Miasta Krakowa.
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§ 4.
Opłaty określone w §1 - z zastrzeżeniem § 2 i § 3 - wchodzą w życie od dnia 1 lutego
2001 r.
§ 5.
Równocześnie traci moc § 1 uchwały Nr XXXVII/264/99 Rady Miasta Krakowa z dnia
2 grudnia 1999 roku 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.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 7.
Uchwała podlega opublikowaniu w Gazecie Urzędowej Miasta Krakowa.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

