
UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 443 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej 

w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. 

Niniejszą uchwałą Rada Miasta Konina określa wysokość stawek opłaty za 

odprowadzanie 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. Uchwała ta stanowi 

niezbędny element wprowadzenia systemu opłat za świadczenie tego typu usług przez 

ZDM. 

Konieczność wprowadzenia takiej opłaty wynika zaś ze znaczących zmian 

normatywnych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a regulujących 

problematykę zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, które miały miejsce 

w ostatnich latach i w istotny sposób wpłynęły na wzrost kosztów ponoszonych przez 

ZDM na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej. 

Wprowadzenie stawek przedmiotowej opłaty w proponowanej wysokości pozwala na 

pokrycie kosztów utrzymania sieci kanalizacji deszczowej ponoszonych przez ZDM, 

które obecnie finansowane są z budżetu miasta. W praktyce prowadzi to zatem 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 lub którzy zagospodarowują wodę deszczową we 

własnym zakresie. Wprowadzenie stawek przedmiotowej opłaty w proponowanej 

wysokości prowadzi do wyeliminowania tej niepożądanej sytuacji. 

Uchwała przewiduje także wprowadzenie ulg dla podmiotów, które posiadają na 

nieruchomości, z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe urządzenia do 

retencjonowania wody lub też zapewniają funkcjonowanie na danej nieruchomości 

powierzchni biologicznie czynnej oraz drzew. Wprowadzanie ulg w proponowanej 

formie ma na celu promowanie retencjonowania i zagospodarowanie wód opadowych 

i roztopowych w granicach danej nieruchomości oraz podejmowanie działań 

proekologicznych takich jak utrzymywanie powierzchni biologicznie czynnych oraz 

dokonywanie nasadzeń drzew. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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