
UCHWAŁA NR 444 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 

2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - 

jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 

Na podstawie przepisów art. 9 ust. 1 i art 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 21 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) 

oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Statucie Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 151 

Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki 

organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie w §1 po 

ust. 8 dodaje się ust. 9 o następującej treści: 

„9. Przedmiotem działania Zarządu jest zawieranie umów i pobieranie opłat od podmiotów 

odprowadzających wody opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej pozostającej 

w posiadaniu Zarządu na podstawie odpowiednich uchwał Rady Miasta Konina oraz 

zarządzeń Prezydenta Miasta Konina.” 

§ 2.  

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd 

Dróg Miejskich w Koninie oraz załącznika do niej pozostają bez zmian. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 444 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Konina nr 151 z dnia 20 lipca 2015 r. 

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej pod 

nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 

Zaprezentowana w niniejszej uchwale modyfikacja Statutu Zarządu Dróg Miejskich 

w Koninie stanowi niezbędny element wprowadzenia systemu opłat za odprowadzanie 

wód opadowych i roztopowych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do kanalizacji deszczowej zarządzanej 

przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 

Konieczność wprowadzenia takiej opłaty wynika zaś 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 wzrost kosztów ponoszonych przez ZDM na utrzymanie sieci 

kanalizacji deszczowej. 

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zawartych w niniejszej uchwale 

zmian w Statucie Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, aby w jednoznaczny sposób 

przewidywał on przyznanie jednostce organizacyjnej Miasta Konina, którą jest ZDM 

kompetencji do ustalania i pobierania przedmiotowych opłat od podmiotów 

odprowadzających wody opadowe i roztopowe do sieci kanalizacji deszczowej zarządzanej 

przez ZDM.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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