
druk nr            projekt Prezydenta Miasta Krakowa 
 

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1.01.2010 r. 

 do dnia 31.12.2010 r. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 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. 1 
i ust. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) Rada Miasta Krakowa uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1 
 Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków w wysokości: 
 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 
1. Stawka opłaty abonamentowej na miesiąc dla wszystkich odbiorców 2,85 zł 
2. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców 2,87 zł 
3. Cena za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich dostawców 3,43 zł 
4. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej 

wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych 
do urządzeń kanalizacyjnych 

0,014 zł 

5. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia 
wodociągowego 

238,00 zł 

6. Stawka opłaty za każde dodatkowe przyłączenie do urządzenia 
wodociągowego 

87,00 zł 

7. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia 
kanalizacyjnego 

228,00 zł 

8. Stawka opłaty za każde dodatkowe przyłączenie do urządzenia 
kanalizacyjnego 

77,00 zł 

9. Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia 
wodociągowego i kanalizacyjnego 

324,00 zł 

11. Stawki opłat wynikające z kosztów przyłączenia do urządzenia 
wodociągowego i kanalizacyjnego realizowane w dwóch etapach: 
a) I etap – przyłączenie do sieci wodociągowej 
     stawka opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej 
     II etap – przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 
     stawka opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, 
b) I etap - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 
     stawka opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 
     II etap – przyłączenie do sieci wodociągowej 
     stawka opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej 
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§ 2 

 Do cen i stawek opłat określonych w taryfie, o której mowa w § 1, doliczany będzie 
podatek VAT w wysokości obowiązującej w dacie sprzedaży usługi. 
 

§ 3 
 Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku. 
 

§ 4 
 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
 

 § 5 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


