
           Projekt 
Uchwała Nr ……. 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
z dnia …………………………… 

 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/173/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
z dnia 30 listopada 2012 r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/205/2013 z dnia 20 marca 2013 
r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013 -2017. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1 ) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1610 ze zm.2) Rada Miasta i Gminy 
Białobrzegi uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
W uchwale Nr XXII/111/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2012 r. w 
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy 
Białobrzegi  wprowadza się następujące zmiany: 
1. W Rozdziale VI o nazwie „Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami 

wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy” § 19. otrzymuje brzmienie:  
„§ 19.  Mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Białobrzegi administruje w imieniu 
gminy Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach.” 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, 1948,  z 2017 r. poz. 730, 
935 
2 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2017 r. poz. 1442, 1529 



Uzasadnienie 
 

Uchwała ma na celu doprecyzowanie podmiotu właściwego do wykonywania zadań w 
zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem gminy w związku z likwidacją 
Administracji Budynków Komunalnych w Białobrzegach i powierzenie tych obowiązków 
nowej jednostce organizacyjnej Zakładowi Usług Komunalnych w Białobrzegach. 


