
e0b989fa-a12b-ea11-b3d0-ac1f6b26b21d   Podpisany Strona 1

UCHWAŁA Nr XIX/144/2019

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych 
w Łęczycach do wywozu 1m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zmianami) Rada Gminy Łęczyce, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 
4,18 zł brutto do 1 m3, wywożonych wozem asenizacyjnym przez Gminny Zakład Usług Komunalnych                            
w Łęczycach nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, znajdujących się na 
posesjach, należących do mieszkańców Gminy Łęczyce, nieposiadających możliwości przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej.

§ 2. Kwotę należnej dotacji przedmiotowej kalkuluje się według stawki określonej w § 1 przy uwzględnieniu 
ilości nieczystości płynnych odebranych przez GZUK wozem asenizacyjnym, stanowiącej załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Pokrycie niniejszej uchwały nastąpi z dochodów budżetu gminy na 2020r.

§ 4. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach, otrzymujący dotację będzie dokonywał jej rozliczenia 
w okresach kwartalnych do 10-go dnia następującego po zakończeniu kwartału (wykazując wyliczenie kwot 
należnych, stosowanie do zrealizowanych zadań, ewentualne nadwyżki lub braki).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

 Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce

Tomasz Białobrzeski 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr 
XIX/144/2019

Rady Gminy Łęczyce

z dnia 30 grudnia 2019 r.

KALKULACJA KWOTY NALEŻNEJ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2020 ROK DLA GMINNEGO 
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH DO WYWOZU 1M3 NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNYCH, GROMADZONYCH W ZBIORNIKACH BEZODPŁYWOWYCH

Zakładając, że:

1. stawka za wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym kształtować się będzie na obecnym 
poziomie i wynosić będzie 161,84 zł brutto/10m3,

2. planowana ilość odbioru nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych 
przez GZUK Łęczyce w 2020r. roku wyniesie 10.800m3 ,

3. odpłatność ponoszona przez mieszkańca za wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym o poj. 10 
m3 wyniesie 120,04 zł brutto/10m3,

to: 

161,84 zł – 120,04 zł = 41,80 zł brutto/10m3,

wyliczenie dotacji

4,18 zł dotacji/1m3 x 10.800 m3 = 45.144,00 zł dotacji w 2020r.

Podział kosztów wywozu wozem asenizacyjnym o poj. 10 m3:

a) faktura dla klienta: 111,15 zł netto x 8% VAT = 120,04 brutto,

b) różnicę pomiędzy stawką za wywóz nieczystości płynnych, a kwotą wynikającą z faktury stanowi dotacja. 
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UZASADNIENIE

W związku z ciągłym zainteresowaniem mieszkańców gminy (nieobjętych siecią kanalizacji sanitarnej) 

udzieleniem dopłaty do 1m3 nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych                              

i wywożonych przez GZUK Łęczyce, postanowiono o kontynowaniu udzielania dotacji przedmiotowej w 2020 

roku z budżetu gminy.


