
UCHWAŁA NR VI/32/2019 

       RADY GMINY  ŁĄCZNA 

                                       z dnia  11 kwietnia 2019 r. 
 

 
w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących 

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej. 
  
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3) i art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 zpóźn.zm.) 
oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Ustala się dopłatę  z budżetu Gminy do ceny  wody ponoszonej przez odbiorców 
indywidualnych z terenu gminy Łączna w wysokości 1,22 zł netto do każdego 1 m3 
dostarczonej wody, rozliczanych w okresach trzymiesięcznych, 
 

§ 2. 
 
Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ceny ścieków ponoszonej przez: 
1) odbiorców indywidualnych z terenu gminy Łączna w wysokości  4,61 zł netto do 
każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków, rozliczanych w okresach trzymiesięcznych, 
2) wszystkich odbiorców usług poza odbiorcami indywidualnymi w wysokości 
2,51 zł netto do każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków, rozliczanych w okresach 
jednomiesięcznych 
. 

§ 3. 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie  BIP 
Urzędu Gminy. 
 

§ 4. 
 
Dopłaty, o których mowa w §1 i w §2 dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków, będą obowiązywać do dnia 04 września 
2019r. zgodnie z decyzją  organu regulacyjnego. 
 
       § 5. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 
 

§ 6. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  
12 czerwca 2019r. 
     



 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017r. o 
zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz 
niektórych innych ustaw.  
W dniu 03 sierpnia 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
wydało decyzję znak: WA.RET.070.1.017.7.2018 zatwierdzającą taryfę dotyczącą 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Łączna na okres 3 lat. 
Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu  28 sierpnia 2018 roku. 
Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie w dniu 29.08.2018r. ogłosiło na BIP 
decyzję zatwierdzającą przedmiotową taryfę. 
W/w decyzja weszła w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia w uchwale (tj. w 
dniu 5 września 2018 r.) 
 
 
 


