
UCHWAŁA NR 760 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 maja 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 

27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty 

za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu 

kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg 

Miejskich w Koninie, zmienionej Uchwałą Nr 662 Rady Miasta Konina 

z dnia 29 grudnia 2021 roku. 

Na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku 

o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 679 ze zm.) w zw. z art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W Uchwale Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich 

w Koninie, zmienionej Uchwałą Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 

roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje następujące brzmienie: „Z dniem 

1 lipca 2022 roku, na okres do dnia 30 czerwca 2023 roku, zawiesza się na terenie 

Miasta Konina pobieranie opłat za usługi komunalne polegające na odprowadzaniu 

wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej 

w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.” 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3.  

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

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

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 760 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 maja 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 

2021 roku w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej 

w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, zmienionej Uchwałą Nr 662 

Rady Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2021 roku. 

Niniejsza uchwała zawiesza pobór opłat za odprowadzenie wód opadowych 

i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej.  

Powyższe podyktowane jest treścią wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu z dnia 30 marca 2021 r. sygn. akt III SA/Po 1608/21 stwierdzającego 

nieważność Uchwały Nr 476 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2021 roku 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu 

Dróg Miejskich w Koninie oraz postępowaniem wszczętym na skutek skargi kasacyjnej 

wniesionej przez Miasto Konin do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Biorąc pod uwagę aktualny stan sprawy, zasadnym jest zawieszenie poboru opłat do 

czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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