
ZARZĄDZENIE 1922/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 9 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia w Gminie Miejskiej Kraków taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 747 z późń. zm.) Prezydent Miasta 
Krakowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Po sprawdzeniu przedłożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji S.A. w Krakowie „Wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2005” stwierdza się, iż został on 
opracowany zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, a weryfikacja składników kosztowych, o których mowa w art. 20 
ust. 4 pkt. 1 ustawy, potwierdza celowość ich ponoszenia.

§ 2.

Przyjmuje się i przekazuje pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia w Gminie Miejskiej Kraków taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa

/-/



DRUK NR Projekt
Prezydenta Miasta 

                                                                                  
UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia

w sprawie zatwierdzenia w Gminie Miejskiej Kraków taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 
1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203) oraz art. 24 ust. 1 oraz ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 
72 poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 
poz. 1808) 
oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2002 r. Nr 26 poz. 257).

§ 1.
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie 

ścieków w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.
Do cen określonych w taryfach, o których mowa w § 1, doliczany będzie podatek 

VAT w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi.

§ 3.
Taryfy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania.



Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa z dnia
w sprawie zatwierdzenia w Gminie Miejskiej 
Kraków taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

                          

                        Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
      i zbiorowe odprowadzanie ścieków

I. Stawki opłaty abonamentowej za wodomierz na miesiąc

PRZEKRÓJ  WODOMIERZA
CENY NETTO
NA 2005 ROK

[zł/m-c]

                          Φ 15 i Φ 20,
                          Φ 25,
                          Φ 30 i Φ 32
                          Φ 40,
                          Φ 50,
                          Φ 80,
                          Φ 100,
                          Φ 150,
                          Φ 200,
                          Φ 50/20,
                          Φ 80/20,
                          Φ 100/20,
                          Φ 150/32,

2,60
8,66
15,59
17,32
43,30
51,96
86,60
259,80
433,00
45,90
54,56
89,20
275,39



II.   Ceny  za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków

WYSZCZEGÓLNIENIE
CENY 

NETTO
NA 2005 

ROK
[zł/m3]

Woda
       dla wszystkich odbiorców

Ścieki
   a)    taryfowa grupa I
           gospodarstwa domowe oraz podmioty, które prowadzą wyłącznie
           działalność zakwalifikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
           do:
           - Rolnictwo, Łowiectwo i Leśnictwo [PKD A],
           - Nauka [PKD K.73.1, PKD K.73.2],
           - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
              ubezpieczenia społeczne [PKD L],
           - Edukacja [PKD M],
           - Ochrona zdrowia i opieka społeczna [PKD N],
           - Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i
              indywidualna [PKD o.91, PKD O.92, PKD O.93],
           - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników [PKD P],
           - Organizacje i zespoły eksterytorialne [PKD Q]
   b)     taryfowa grupa II
            pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupie I
   

2,39

2,28

2,66



Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) 
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie 
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257) Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie opracowało taryfę za wodę
i ścieki na 2005 rok.

Ceny zamieszczone w taryfie ustalono w oparciu o przychody konieczne do prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

Przychody te zostały wyliczone w oparciu o ewidencjonowane koszty uzasadnione, 
poniesione w roku obrachunkowym poprzedzającym rok wprowadzenia nowej taryfy oraz 
przewidywany na rok 2005 wskaźnik wzrostu cen. 

Dla kosztów wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników, opłat za korzystanie ze 
środowiska oraz podatków lokalnych przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów
i usług konsumpcyjnych w wysokości 3% a dla pozostałych pozycji średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej w wysokości 2,8%.

Ostatecznie podstawą do kalkulacji nowych cen były zaalokowane:

 koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych,
 opłaty za korzystanie ze środowiska,
 odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 rezerwy na nieregularne należności,
 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z modernizacją 
       i rozwojem.

W oparciu o przedstawione powyżej założenia opracowano taryfę za wodę i ścieki, 
która będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. 

Zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 26/2002 poz.257) Spółka 
postanowiła wprowadzić od 2005 r. taryfę wieloczłonową, która obejmuje:

 stawki opłat abonamentowych za wodomierz na miesiąc,
 cenę za 1 m3 dostarczonej wody,
 cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

Od 1 stycznia 2005 roku z łącznych kosztów uzasadnionych MPWiK S.A. zostały 
wyłączone koszty utrzymania Zakładu Wodomierzy, które stworzyły bazę do ustalenia 
opłaty abonamentowej. Stawki opłat abonamentowych są zróżnicowane ze względu na 
przekrój wodomierza. Przy obliczaniu stawek abonamentowych przyjęto próg rozruchowy 
wodomierza (jest to teoretyczna ilość straconej wody wynikająca z momentu bezwładności 
urządzenia pomiarowego), jako element różnicujący ich pracę. Opłata abonamentowa netto 



będzie wynosić od 2,60 zł za miesiąc dla wodomierza o Φ 15 i Φ 20 do 433,00 zł przy Φ 
200.

Dzięki wprowadzeniu opłaty abonamentowej Spółka uzyska:

 obniżkę strat wody wynikającą z niedostosowania przekroju wodomierza do 
wielkości rozbioru wody,

 bardziej sprawiedliwy podział kosztów eksploatacji i utrzymania Zakładu 
Wodomierzy pomiędzy usługobiorcami,

 przychody niezależnie od wielkości poziomu sprzedaży, co będzie gwarantowało 
utrzymanie płynności finansowej Spółki.

Ceny netto za dostawę wody i odbiór ścieków za 1 m3 będą kształtować się następująco:

 woda  dla wszystkich odbiorców                             2,39  zł/m3

 ścieki :
I grupa taryfowa                                                       2,28 zł/m3

II grupa taryfowa                                                      2,66 zł/m3

W wyniku tych zmian łączna cena za wodę i ścieki dla odbiorców usług zaliczonych do
I grupy taryfowej (w tym gospodarstw domowych) wzrasta o 13 groszy tj. o 2,9 %.
Dla odbiorców usług zaliczonych do II grupy taryfowej łączna cena za wodę i ścieki wzrasta 
o 14 groszy tj. o 2,9 %. Oznacza to, że łączna cena za 1m3 wody i ścieków dla wszystkich
odbiorców usług wzrasta poniżej planowanego na rok 2005 wskaźnika wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych.


