UCHWAŁA NR 290/XXX/18
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 i 1000) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017, poz. 328, 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650) uchwala się, co następuje:
§ 1. W okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do czasu wejścia w życie nowej taryfy zatwierdzonej przez organ
regulacyjny, przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych dopłat, na dotychczasowych zasadach i w
dotychczasowej wysokości, dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, zatwierdzonych w § 3 uchwały nr 191/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 2. Dopłata, o której mowa w §1, przekazana będzie z budżetu Gminy Stara Biała spółce Gospodarka
Komunalna „Stara Biała’ Sp. z o. o. z siedzibą w Białej, 09-411 Biała, ul. Andrzeja Kmicica 33, w okresach
miesięcznych, na podstawie wystawionej przez spółkę faktury VAT.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Biała.
§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Stara Biała do przekazania niniejszej Uchwały Gospodarce Komunalnej
„Stara Biała” Sp. z o. o.
§ 5. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o., ogłasza przedłużony czas obowiązywania
dotychczasowych dopłat w swojej siedzibie, na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Stara
Biała, w terminie 7 dni od podjęcia Uchwały.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 lipca 2018 r. do czasu wejścia w życie
nowej taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny.

Przewodniczący Rady
Wojciech Mieczysław Żółtowski
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