
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 442 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta 

Konina. 

Konieczność uregulowania problematyki odprowadzania przez osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wód opadowych 

i roztopowych do kanalizacji deszczowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Miejskich 

w Koninie wynika ze znaczących zmian normatywnych w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa regulujących problematykę zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych, które miały miejsce w ostatnich latach i w istotny sposób 

wpłynęły na uwarunkowania prawne w zakresie realizacji tej usługi przez ZDM w 

Koninie. 

Przede wszystkim, w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo 

Wodne wody opadowe i roztopowe zostały wyłączone z zakresu pojęcia ścieków, co 

z kolei spowodowało, że kwestia opłat za ich odprowadzanie nie może być obecnie 

regulowana za pomocą taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków. 

Po drugie zaś, przepisy Prawa Wodnego wprowadziły nowego rodzaju instrument 

finansowy w postaci opłaty za odprowadzanie do wód, wód opadowych 

i roztopowych, którą zobowiązani są ponosić operatorzy kanalizacji deszczowej za 

wody opadowe i roztopowe trafiające z sieci do wód. Co więcej opłata ta, od 1 stycznia 

2018 roku nie ogranicza się tylko do wód pochodzących z powierzchni 

zanieczyszczonych, a dotyczy wszystkich wód opadowych i roztopowych zasilających 

sieć kanalizacyjną, które są następnie odprowadzane do wód.  

Ponadto Zarząd Dróg Miejskich w związku z zarządzaniem siecią kanalizacji 

deszczowej ponosi także istotne koszty związane z koniecznością jej utrzymania 

w stanie niepogorszonym poprzez zapewnienie jej regularnego oczyszczania, 

konserwacji, rozbudowy oraz napraw występujących usterek.  

Biorąc pod uwagę wszystkie ww. okoliczności koszty utrzymania sieci kanalizacji 

deszczowej oraz opłaty za usługi wodne związane z wodami opadowymi i 

roztopowymi ponoszone przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie po wejściu w życie 

Prawa Wodnego uległy znacznemu wzrostowi. Fakt ten wymusza zaś wprowadzenie 

opłat za świadczone usługi od podmiotów odprowadzających wody opadowe 

i roztopowe do sieci kanalizacji deszczowej zarządzanej przez ZDM. Obecnie bowiem 

na finansowanie tej aktywności przeznaczane są środki pochodzące z budżetu miasta, 
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co w praktyce prowadzi do sytuacji, w której koszty funkcjonowania systemu 

kanalizacji deszczowej są de facto finansowane przez tych mieszkańców (podatników), 

którzy nie są w ogóle do sieci kanalizacji deszczowej przyłączeni jak i tych którzy 

zagospodarowują wodę deszczową we własnym zakresie. 

Przedstawiony w niniejszej uchwale regulamin odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie 

Miasta Konina opracowany został na wzór obowiązującego w mieście Koninie 

regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków i w sposób 

kompleksowy reguluje zakres praw i obowiązków ciążących na dostawcy usług to jest 

ZDM jak i podmiotach odprowadzających tzw. deszczówkę do systemu kanalizacji 

deszczowej zarówno za pośrednictwem odpowiedniego przyłącza jak i w wyniku 

spływów powierzchniowych wód opadowych i roztopowych z nieruchomości.  

Przyjęcie przez Radę Miasta Konina przedstawionego regulaminu jest niezbędne ze 

względu na konieczność jednolitego uregulowania dla odbiorców usług kwestii 

powtarzalnych we wszystkich stosunkach prawnych dotyczących problematyki 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych tj. m.in. minimalnego poziom usług 

świadczonych przez ZDM, warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług, 

zakresu uprawnień przysługujących ZDM w związku z koniecznością dokonywania 

napraw i konserwacji urządzeń wchodzących w skład sieci, czy też problematyki 

zgłaszania i rozpatrywania reklamacji. 

Podstawę prawną zaprezentowanej uchwały stanowią przepisy art. 40 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi rada 

gminy może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania 

z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, zgodnie z którym 

organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen 

i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej. Sieć kanalizacji deszczowej zarządzana przez ZDM pozostaje zaś własnością 

Miasta Konina, w związku z czym ustalenie zasad oraz warunków odpłatności za 

korzystanie z tego typu urządzeń przez Radę Miasta Konina mieści się w zakresie 

regulacji przywołanych przepisów. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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