
                                                                               

UCHWAŁA Nr  XX/126/2020 

RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 29 lipca 2020r.  

 

w sprawie ustalenia cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna od dnia 

05.09.2020r do dnia 04.09.2021r 

 

 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 19 § 3 w związku z art. 19 § 5 

pkt. 3 ust. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się ceny i stawki na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  na terenie  

Gminy Łączna w wysokości: 

 

1) 4,79 zł netto/m³ dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw 

domowych 

 

2) 4,79 zł netto/ m³ dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców 

 

3)  Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców 

wyszczególnionych w pkt 1 rozliczonych na podstawie odczytów 

wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody  –   

2,50 zł. netto/m-c. 

 

4) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców 

wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza 

oraz według przeciętnych norm zużycia wody -   7,51 zł. netto/m-c              

na odbiorcę. 

 

 

§ 2. 

 

Ustala się ceny i stawki na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie  

Gminy Łączna w wysokości – 7,89 zł. netto/m³ dla wszystkich grup 

taryfowych. 

 

 

 



§ 3. 

 

1. Dopłaty z budżetu Gminy wynoszą  dla indywidualnych gospodarstw 

domowych w wysokości : 

 

a) 0,79 zł. ( netto)  do każdego m³ dostarczonej wody  

 

 

§ 4. 

 

1. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych    

gospodarstw domowych,  ustala się na kwotę  -    4,00  zł/m³+ Vat. 

 

2. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy pozostali ,  

          ustala się na kwotę  -  4,79 zł/m³ + Vat. 

 

3. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić     

          indywidualne gospodarstwa domowe  ustala się na kwotę   - 7,89  zł/ m³           

         + Vat. 

 

4. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązani są zapłacić     

pozostali odbiorcy - 7,89  zł /m³ + Vat 

 

§ 5. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie BIP 

Urzędu Gminy. 

 

§ 6. 

 

Ceny o których mowa w § 4. oraz dopłaty z o których mowa w § 3. 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

będą obowiązywać do dnia 04 września 2021r. zgodnie z decyzją organu 

regulacyjnego. 

 

§ 7. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 

 

§ 8. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 

05.09.2020r.  

 

 



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.) 
 
 

 


