
UCHWAŁA 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia            2013 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzenia ścieków obowiązującą na terenie miasta Lipna na okres od dnia 01 

stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia  2014 r. dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie. 

 

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

(  Dz. U. 2013 r. poz.  574 zm. poz.  645 ) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.            

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. 

Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 

278, Nr 238, poz. 1578, z 2012 r. poz. 951, 1513.)  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.   Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasta Lipno, obowiązującą od dnia 1 stycznia  2014 r. do dnia 31 

grudnia 2014 r. stanowiącą załącznik do uchwały.      

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia  2014 r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Maria Turska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.Uzasadnienie wniosku taryfowego. 

 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. prowadzi na podstawie Decyzji 

Burmistrza Miasta Lipna WGKRGOŚ 7050-3/2008 działalność w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Lipna. 

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody 

oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Zobowiązany jest równieŜ do zapewnienia 

ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz odprowadzanie ścieków mając na uwadze 

ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska.  

Przedsiębiorstwo stosuje taryfę jednoczłonową zawierającą cenę odniesioną do 1m3 

dostarczonej wody oraz do 1m3 odprowadzanych ścieków. 

Obecnie stosowane ceny przedstawiamy poniŜej. 

1 .Cena za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców wynosi – 1,95 zł/m3 netto ( 2,10 zł/m3 

brutto) . 

2. Stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną  wode  – 3,70 zł netto  (4,00 zł brutto) 

3. Cena za odebrane ścieki od gospodarstw domowych i poza przemysłowych odbiorców 

usług wynosi 2,91 zł/m3 netto ( 3,14 zł/m3 brutto). 

4. Cena za odebrane ścieki od przemysłowych odbiorców usług wynosi 4,11 zł/m3 netto ( 4,43 

zł/m3 brutto)  

5. Stawka opłaty abonamentowej za odprowadzanie   ścieków – 3,70 zł netto  (4,00 zł brutto) 

Dotychczas stosowane ceny i stawki opłat zawarte w taryfach zapewniają dochody, które 

pokryją planowane na 2013 rok koszty związane z prowadzoną działalnością, w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Miasta Lipna. 

 

 

 

 

 


