
 

 

 

UCHWAŁA NR XI/65/15 

RADY GMINY LIPNO 

 

z dnia 17 listopada 2015 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.
1
) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 139) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku 

do dnia 31 grudnia 2016 roku w następującej wysokości: 

1) w rozliczeniach z odbiorcami usług za dostarczoną wodę: 

a) cena za 1 m
3
 dostarczonej wody - 2,60 zł + VAT 8%, 

b) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za okres rozliczeniowy – 3,00 zł + VAT 8%; 

2) rozliczeniach za odebrane ścieki: 

a) cena za 1 m
3
 odprowadzanych ścieków - 3,10 zł + VAT 8%, 

b) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za okres rozliczeniowy – 3,00 zł + VAT 8%. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 



 

 

Uzasadnienie 

 

Gmina Lipno, jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w rozumieniu art. 2 

pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy dnia 22.10.2015 r. wystąpiła z wnioskiem 

o zatwierdzenie taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na okres od dnia 

1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

W przedłożonym wniosku Gmina Lipno zamieściła informacje dotyczące zakresu 

świadczonych usług, oraz warunków ekonomicznych uzasadniających zatwierdzenie taryf. 

Do wniosku, zgodnie z zapisem art. 24. ust. 3, dołączono szczegółową kalkulację cen i stawek 

opłat oraz aktualny plan. 

Złożony wniosek taryfowy zakłada wzrost wartości kosztów eksploatacji w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w stosunku do roku 

obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie taryf. W związku z powyższym 

oczywistym staje się fakt konieczności dokonania zmian w zakresie taryf za dostarczoną 

wodę i odprowadzone ścieki. 

Przedłożona taryfa i plan zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym 

przez Wójta Gminy Lipno. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 taryfy podlegają zatwierdzeniu. 

 

 

 


