
UCHWAŁA Nr XXX/179/2021 

RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 30 września 2021r.  

 

w sprawie ustalenia cen i stawek za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna od dnia 

01.10.2021r do dnia 30.09.2022r. 

 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 19 ust.. 1 i 3 
w związku z art. 19 ust. 5 pkt. 3 ust. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2028  z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
Ustala się ceny i stawki na zbiorowe zaopatrzenie w wodę  na terenie  
Gminy Łączna w wysokości: 

Grupa 1- W1: Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, 
rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego co kwartał, 

Grupa 2- W2: Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, 
rozliczane w oparciu o przeciętne normy zużycia wody co kwartał, 

Grupa 3- W3: Jednostki budżetowe i instytucje publiczne zużywające wodę na cele 
prowadzonej działalności, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego 
co 1 miesiąc, 

Grupa 4- W4: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zużywające wodę na 
cele prowadzonej działalności gospodarczej, rozliczane w oparciu o wskazania 
wodomierza głównego co 1 miesiąc 

Grupa 5- W5: Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zużywające wodę na 
cele prowadzonej działalności gospodarczej, rozliczane w oparciu o przeciętne 
normy zużycia wody co 1 miesiąc, 

Grupa 6- W6: Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele ppoż. na podstawie art. 22 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
rozliczana co miesiąc w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości 
zużytej wody. 

 

 

 

 



Wyszczególnienie Wysokość cen i stawek opłat netto 

Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12  
m-ca 

1 2 3 

W1 Cena wody (zł/1 m3) 5,05 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

( zł/odbiorca/kwartał) 

7,88 

W2 Cena wody (zł/1 m3) 5,05 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

( zł/odbiorca/kwartał) 

6,53 

W3 Cena wody (zł/1 m3) 5,13 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

( zł/odbiorca/miesiąc) 

7,53 

W4 Cena wody (zł/1 m3) 5,13 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

( zł/odbiorca/miesiąc) 

7,53 

W5 Cena wody (zł/1 m3) 5,13 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

( zł/odbiorca/miesiąc) 

6,18 

W6 Cena wody (zł/1 m3) 5,13 

Stawka opłaty 
abonamentowej  

( zł/odbiorca/miesiąc) 

6,18 

 

 

 

 
 



§ 2. 
Ustala się ceny i stawki na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie  Gminy 
Łączna w wysokości: 
 
Dla zbiorowego odprowadzania ścieków, dokonano alokacji kosztów na dwie 
taryfowe grupy odbiorców usług: 

Grupa 1- OŚ1: Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe i instytucje 
publiczne, drobni przedsiębiorcy odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani co 
kwartał, 

Grupa 2-OŚ2: Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. 
przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki 
komunalne, rozliczani co miesiąc. 

Wyszczególnienie Wysokość cen i stawek opłat netto 

Taryfowa grupa 
odbiorców 

Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 
m-ca 

1 2 3 

OŚ1  Cena ścieków (zł/1 m3) 8,32 

OŚ2 Cena ścieków (zł/1 m3) 8,32 

 
 

§ 3. 
1. Dopłaty z budżetu Gminy wynoszą  dla indywidualnych gospodarstw 

domowych w wysokości : 
 
a) 0,56 zł. ( netto)  do każdego m³ dostarczonej wody  
b) 1,68 zł  ( netto)  do każdego m³ ścieków odprowadzanych do kanalizacji 

 
 

§ 4. 
1. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych    

gospodarstw domowych,  ustala się na kwotę  -    4,49 zł/m³+ Vat. 
 

2. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy pozostali ,  
          ustala się na kwotę  -  5,13  zł/m³ + Vat. 
 

3. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić     
          indywidualne gospodarstwa domowe  ustala się na kwotę   - 6,64 zł/m³           
         + Vat. 
 

4. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązani są zapłacić     
pozostali odbiorcy –  8,32 zł/m³ + Vat 
 



§ 5. 
Traci moc uchwała Nr XXVIII/160/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 31.05.2021r.  

w sprawie ustalenia cen i stawek za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna od dnia 

05.09.2021r do dnia 04.09.2022r. z dniem 30.09.2021r. 
 

§ 6. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie BIP 
Urzędu Gminy. 
 

§ 7. 
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 2022 r. zgodnie z decyzją organu regulacyjnego. 
 

§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 
 

§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 
01.10.2021r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
Aktualnie obowiązujące ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę  i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna są ważne do dnia 30.09.2021r. 
 
Powyższe uzasadnione jest decyzją Organu Regulacyjnego Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 15.09.2021r. znak 
WA.RZT.70.231.2021/4. 
Decyzja ta wprowadziła nowe rodzaje grup odbiorców, wysokość cen i stawek opłat. 
W tym stanie podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


