
UCHWAŁA NR 661 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 

25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte 

lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina. 

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale Nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie 

przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych 

w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina, wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. W § 2. pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie: 

,,Odbiorca usług - podmiot korzystający z usług w zakresie odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej zarówno za 

pośrednictwem przyłącza do kanalizacji deszczowej jak i w wyniku spływów 

powierzchniowych, z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina 

i gmin ościennych” 

2. W § 2. dodaje się pkt 8) o następującym brzmieniu: 

,,System kanalizacji deszczowej – układ odwodnienia składający się z urządzeń 

kanalizacji deszczowych jak i połączonych rowów i kanałów otwartych 

zarządzanych przez Dostawcę usług”. 

3. W § 7. zmienia się treść ust. 3., który otrzymuje następujące brzmienie: 

,,W przypadku niezłożenia wniosku o zawarcie umowy przez Odbiorcę usług, 

zawarcie umowy następuje na pisemne wezwanie Odbiorcy usług przez 

Dostawcę do zawarcia takiej umowy, a termin jej obowiązywania jest przyjęty 

na podstawie daty protokołu odbioru przyłącza lub daty dokonania weryfikacji 

przez Dostawcę faktu korzystania przez Odbiorcę z systemu kanalizacji 

deszczowej.” 

4. W § 10. zmienia się treść ust. 3., który otrzymuje następujące brzmienie: 



,,Akty prawne określające wysokości stawek opłaty, o których mowa w ust. 2 

publikowane są na stronie internetowej Dostawcy”. 

5. W § 11. zmienia się treść ust. 2., który otrzymuje następujące brzmienie: 

,,Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzonych przez Odbiorcę usług do 

sieci kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Dostawcy w danym okresie 

rozliczeniowym ustala się na podstawie wyliczenia zgodnie z ust. 3, 

a w przypadku posiadania przez Odbiorcę certyfikowanego urządzenia 

pomiarowego na podstawie odczytów - dokonanych przez upoważnionego 

przedstawiciela Dostawcy.” 

6. W § 11. zmienia się treść ust. 3., który otrzymuje następujące brzmienie: 

,, Ilość roczną wód opadowych i roztopowych odprowadzonych przez Odbiorcę 

usług do systemu kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Dostawcy ustala 

się zgodnie z następującą metodologią: 

I = Pow. x Opad x Współ. Spływu 

gdzie: 

I – ilość roczna odprowadzonych wód opadowych lub roztopowych w m3, (jeżeli 

okres rozliczeniowy jest krótszy niż 1 rok, to należy ilość roczną podzielić przez 

liczbę okresów rozliczeniowych w roku) 

Pow. – wielkość powierzchni, z której odprowadzane są wody opadowe 

i roztopowe w m2, 

Opad – wielkość rocznych opadów atmosferycznych wyrażona w m3 na m2 

powierzchni (wg średniej sumy rocznych opadów z lat 2010-2019 zgodnie 

z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu 

Badawczego), 

Współ. spływu – współczynnik spływu, charakterystyczny dla danej powierzchni, 

określony zgodnie z załącznikiem do Regulaminu.‘’ 

 

7. W § 14. ust. 2. zmienia się treść pkt 4), który otrzymuje następujące brzmienie: 

,,procedurę przyłączenia do sieci;” 

8. W § 14. ust. 2. zmienia się treść  pkt 5), który otrzymuje następujące brzmienie: 

,,zakres odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej;” 

9. W § 14. ust. 2. zmienia się treść  pkt 6), który otrzymuje następujące brzmienie: 



,,okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 2 lata” 

10.  Zmienia się treść § 15., który otrzymuje brzmienie: 

,,Przed przystąpieniem do budowy przyłącza kanalizacji deszczowej podmiot 

ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej 

zawiadamia Dostawcę o gotowości do wykonania robót i uzgadnia z nim termin 

ich wykonania.” 

11.  W § 19. zmienia się treść ust. 1., który otrzymuje następujące brzmienie: 

,,W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza kanalizacji deszczowej na 

terenie budowy Dostawca dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac 

z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami techniczno-

budowlanymi, warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez Dostawcę oraz 

z rozwiązaniami technicznymi uzgodnionymi z Dostawcą” 

12. W § 21. ust. 1. zmienia się treść pkt 5), który otrzymuje następujące brzmienie: 

,,określenie czy protokół stanowi jednocześnie wniosek o zawarcie umowy, 

o której mowa w § 7 ust 2.” 

§ 2.  

Pozostałe zapisy uchwały Rady Miasta Konina Nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 

25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na 

terenie Miasta Konina oraz załącznika do niej pozostają bez zmian. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 4.  

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.  

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
  



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 661 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 442 Rady Miasta Konina 

z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne na terenie Miasta Konina. 

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany do Uchwały Nr 442 Rady Miasta Konina z dnia 

25 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na 

terenie Miasta Konina z uwagi na potrzebę uregulowania zasad korzystania przez 

podmioty zewnętrzne z miejskiego zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej. 

Regulamin obejmuje ujednolicenie uregulowań dla odbiorców usług kwestii 

powtarzalnych we wszystkich stosunkach prawnych dotyczących problematyki 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych to jest między innymi minimalnego 

poziom usług świadczonych przez ZDM, warunków i trybu zawierania umów 

z odbiorcami usług, zakresu uprawnień przysługujących Dostawcy usługi w związku 

z koniecznością dokonywania napraw i konserwacji urządzeń wchodzących w skład 

sieci, czy też problematyki zgłaszania i rozpatrywania reklamacji. 

W trakcie okresu realizacji uchwały nr 442 Dostawca usługi na podstawie praktycznych 

doświadczeń jak i wniosków mieszkańców (ale również w związku ze zmianami 

w przepisach prawa) dostrzegł potrzebę zaktualizowania części zapisów dotychczas 

obowiązującego regulaminu. Zmiany te dotyczą przede wszystkim aspektów 

związanych z warunkami rozliczeń oraz z procedurą i warunkami przyłączenia do sieci. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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