
rada  g m iny  łąc zn a
Kamionki 60. 

26-140 Łączna 
Tel. 41 2548 978 UCHWAŁA Nr XXI/131/2020 

RADY GMINY ŁĄCZNA

z dnia 5 sierpnia 2020r.

dotycząca zmiany uchwały 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 04.09.2021 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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:

§ i -
W uchwale Rady Gminy Łączna Nr XX/126/2020 z 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 
04.09.202 lr dokonuje się następujących zmian:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Dopłaty z budżetu Gminy wynoszą dla indywidualnych gospodarstw 
domowych w wysokości :
a) 0,79 zł. ( netto) do każdego m3 dostarczonej wody
b) 2,39 zł. ( netto) do każdego m3 ścieków odprowadzanych 
do kanalizacji ”

2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„ 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 - 5,50 zł/ m3
+ Vat.

4. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązani są 
zapłacić pozostali odbiorcy - 7,89 zł /m3 + Vat ”

§2.



Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 
05.09.2020r.

PRZEWODNICZĄCY



RADA GMINY ŁĄCZNA 
Kamionki 60. 

26-140 Łączna Uzasadnienie
Tel. 41 2548 978

Uchwałą Rady Gminy Łączna Nr XX/126/2020 z dnia 29 lipca 2020r. Rada Gminy 

ustaliła ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków dla poszczególnych odbiorców. Ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

dla wszystkich grup odbiorców ustalono na jednakowym poziomie, bez dopłat z 

Urzędu Gminy dla odbiorców indywidualnych. Radni, którzy się wstrzymali od 

głosowania nad przedmiotową uchwałą i radni którzy byli przeciw tej uchwale złożyli 

wniosek o zmianę stawek w podjętej uchwale Rady Gminy Łączna Nr XX/126/2020 

z dnia 29 lipca 2020r.

W tym stanie projekt nowej uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

dla odbiorców indywidualnych jest uzasadniony.

PRZEWODNICZĄCY


