
 

 

 

UCHWAŁA NR XIII /97/16 

RADY GMINY LIPNO 

 

z dnia 18 lutego 2016 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy 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. W uchwale Nr XI/65/15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie 

zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Lipno, w § 1wprowadza się następujące zmiany:  

1) pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie: 

„b) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za 1 m-c – 1,00 zł + VAT 8%”; 

2) pkt 2 lit b otrzymuje brzmienie: 

„b) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za 1 m-c – 1,00 zł + VAT 8%”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany Tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890. 



 

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. 

Złożony wniosek taryfowy zawierał stawki opłat abonamentowych w rozliczeniach 

z odbiorcami usług za dostarczoną wodę w wysokości 3,00 zł + VAT 8% na odbiorcę za 

okres rozliczeniowy oraz w rozliczeniach za odebrane ścieki stawka opłaty abonamentowej – 

3,00 zł + VAT 8% na odbiorcę za okres rozliczeniowy. Za okres rozliczeniowy przyjęto okres 

trzech miesięcy. Celem ułatwienia rozliczeń za faktury jednomiesięczne oraz dwumiesięczne 

konieczne jest wprowadzenie zmiany: stawka opłaty abonamentowej w przeliczeniu na 

odbiorcę za okres jednego miesiąca, co w przeliczeniu daję 1,00 zł + VAT 8%. 

Reasumując – ceny i stawki opłat zawarte w uchwale zatwierdzającej taryfy 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie ulegają zmianie, 

a jedynie zastępuje się użyte w zmienianej uchwale brzmienie. 

 

 

 

 

 


