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UCHWAŁA NR XVI.210.2020 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 18 grudnia 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) ,  oraz art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),  Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy Biała od 1 m3 dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia 
ścieków wg. taryfy, dla gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy Biała w wysokości 2,00 zł brutto. 

2. Dopłaty ustala się na okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

§ 2. Dopłaty, o których mowa w § 1 przekazywane będą do spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. 
ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała w oparciu o kwartalne zestawienie ilości odebranych ścieków od odbiorców usługi 
podłączenia do sieci  kanalizacji sanitarnej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 2019 poz. 1437 z zm. ) Rada Miejska ma możliwość wprowadzenia

dopłat do opłat uiszczanych przez mieszkańców a dotyczących zbiorowego odprowadzenia ścieków. Na

terenie gminy sieć zbiorowego odprowadzenia ścieków obejmuje swoim zakresem miasto Biała. Biorąc pod

uwagę wysokości opłat , które obowiązywać będą w pierwszej połowie 2021 roku, proponuje się

wprowadzenie dopłaty wysokości 2,00 zł brutto do 1 m3 odprowadzonych ścieków z gospodarstw

domowych.

W pierwszej połowie roku 2021 stawka opłaty za odprowadzenie ścieków wynosić będzie 12,70 zł / m3.

Nowe stawki wejdą w życie po ich zatwierdzeniu przez Wody Polskie.

Biorąc pod uwagę ilość ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji sanitarnej w roku bieżących ( ok. 52

500 m3) szacuje się, iż wysokość dopłaty w roku 2021 oscylować będzie w kwocie 105 000 zł.

Przygotowała : Aleksandra Sokołowska

Kierownik Referatu GKZP

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;
2) pozytywnie zaopiniowany co do skutków finansowych przez Skarbnika Gminy;
3) 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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