
Uchwała Nr XIII/109/91 

z dnia 29 kwietnia 1991r. 

W sprawie : opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki 

wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ( 

Dz. U. Nr 16, poz. 95, zm. Dz. U. Nr 34 poz. 199; Nr 43 poz. 253; Nr 39 poz. 518 i z 1991r. 

Nr 4 poz.18 ) w związku z § 11 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

1986r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za 

wodę i wprowadzenie ścieków ( Dz. U. Nr 47, poz. 234; zm. w Dz. U. z 1989r. Nr 4 poz. 25; 

z 1990r. Nr 22 poz. 131 i Nr 89 poz. 522 ). 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się następujące stawki opłat pobieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie za dostawę wody i wprowadzenie ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych : 

I. Dla gospodarstw domowych  

A. 2.000 zł. za 1m
3
 dostarczanej wody,  

B. 900 zł. za 1m
3
 wprowadzanych ścieków.  

II. Dla jednostek gospodarczych zaliczonych do sfery poza produkcją materialną zgodnie 

z klasyfikacją Głównego Urzędu Statystycznego oraz dla jednostek gospodarki 

komunalnej :  

A. 2.350 zł. za 1m
3
 dostarczanej wody,  

B. 1.100 zł za 1m
3 

wprowadzanych ścieków.  

III. Dla jednostek gospodarczych zaliczonych do sfery produkcji materialnej zgodnie z 

klasyfikacją Głównego Urzędu Statycznego z wyjątkiem jednostek gospodarki 

komunalnej:  

A. 3.050 zł. za 1m
3
 dostarczanej wody,  

B. 1.400 zł. za 1m
3 

wprowadzanych ścieków.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina i Dyrektorowi Rejonowego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XI/88/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 lutego 1991r. w 

sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia miasta w wodę i za ścieki 

wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miasta eksploatowanych przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. 

§ 4. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim, pl. Armii Krajowej 1, z mocą od 1 maja 1991r. a także podlega 

opublikowaniu w ”Głosie Szczecińskim”. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Jerzy Gajda  

 


