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UCHWAŁA NR VIII.99.2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 18 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie 
miasta i gminy Biała

Na podstawie art.15 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 i 1309) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437)uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VII.77.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat 
do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała §4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2019 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany w Uchwale nr VII.77.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14

czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków , obowiązującej na terenie

miasta i gminy Biała z uwagi na błędne zakwalifikowanie uchwały jako prawa miejscowego. Z tego

względu zmianie uległ § 4 uchwały . Jednocześnie informuję , iż uchwała obowiązuje i dopłaty

uwzględniane są w rozliczeniach z mieszkańcami od dnia 1 sierpnia br.

Sporządził : Aleksandra Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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