
UCHWAŁA NR 148/XVII/2019 

RADY GMINY  ŁĄCKO 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 68/IX/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 21 maja 2019 r.  

w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na terenie Gminy Łącko. 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz.1437) Rada Gminy Łącko, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr 68/IX/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie dopłat do 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy 

Łącko dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 punkt 2 „Wysokość dopłat do grup taryfowych 

opłat za odprowadzanie ścieków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały.   

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Łącko 

 

mgr Bernadetta Wąchała-Gawełek 

 



Załącznik Nr 1 

         do uchwały nr 148/XVII/2019 

         Rady Gminy Łącko  

z dnia 29 listopada 2019 r.  
   

  

2. Wysokość dopłat do grup taryfowych opłat za odprowadzanie ścieków 

 

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Dopłata 

netto 

Jednostka 

miary 
 1 2 3 4 

1 Grupa 1- Podpięci do kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości: Łącko, Czerniec, Zabrzeż, Kicznia, 

Zagorzyn, Wola Piskulina : Gospodarstwa domowe, 

właściciele, zarządcy budynków oraz posiadający inny 

tytuł prawny do nieruchomości, którzy pobierają wodę 

przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-

bytowe. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych 

ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, 

ustaloną na podstawie wskazań wodomierza lub 

przeciętnych norm zużycia wody.. 

Dopłata do m3 

odebranych ścieków 

2,00 zł zł/m³ 

2 Grupa 3 - Podpięci do kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości: Jazowsko; Gospodarstwa domowe, 

właściciele, zarządcy budynków oraz posiadający inny 

tytuł prawny do nieruchomości, którzy pobierają wodę 

przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-

bytowe. Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych 

ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, 

ustaloną na podstawie wskazań wodomierza lub 

przeciętnych norm zużycia wody. 

Dopłata do m3 

odebranych ścieków 

2,93 zł zł/m³ 

 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Łącko 

 

mgr Bernadetta Wąchała-Gawełek 

 


