
NOWY DRUK NR 429 

Projekt 

Uchwała Nr  

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. 

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

gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) w zw. z art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Z dniem 1 lipca  2021 r. wprowadza się na terenie Miasta Konina opłatę za usługi 

komunalne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do 

systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg 

Miejskich w Koninie w wysokości określonej zgodnie z § 2-4 niniejszej uchwały. 

2. Na potrzeby niniejszej uchwały pod pojęciem „nieruchomości” rozumie się 

konkretną działkę ewidencyjną, z której wody opadowe lub roztopowe 

odprowadzane są do systemu kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio 

sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne, w przypadku, kiedy pozostają one w 

posiadaniu lub władaniu  tego samego podmiotu. 

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pobiera się od wszystkich podmiotów, które 

odprowadzają wody opadowe i roztopowe do systemu kanalizacji deszczowej 

pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie zarówno za 

pośrednictwem przyłącza do kanalizacji deszczowej jak i w wyniku spływów 

powierzchniowych wód opadowych i roztopowych z nieruchomości. 

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje wprowadzania wód opadowych i 

roztopowych do odcinków sieci kanalizacji deszczowej, zrealizowanych z 

wykorzystaniem środków zewnętrznych, gdzie występują ograniczenia w 

czerpaniu korzyści. 

§ 2.  
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1. Stawka opłaty za usługi komunalne, o których mowa w § 1 ust. 1 wynosi:  

1) 1,61 zł. netto rocznie za 1m3 wód opadowych i roztopowych odprowadzonych 

do systemu kanalizacji deszczowej w okresie od 1 lipca  2021 r. do 31 grudnia 

2021 r.; 

2) 5,32 zł. netto rocznie za 1m3 wód opadowych i roztopowych odprowadzonych 

do systemu kanalizacji deszczowej od 1 stycznia  2022 r.; 

2. Do stawki opłaty określonej w ust. 1 doliczony zostanie podatek od towarów i usług 

(VAT), określony odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie 

rozliczeniowym. 

§ 3.  

1. Stawka opłaty, o której mowa w § 2 podlega obniżeniu o: 

3) 10% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości urządzeń do 

retencjonowania wody pozwalających na zatrzymanie lub zgromadzenie 

powyżej 5% odpływu rocznego; 

4) 20% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości urządzeń do 

retencjonowania wody pozwalających na zatrzymanie lub zgromadzenie 

powyżej 10% odpływu rocznego; 

5) 30% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości urządzeń do 

retencjonowania wody pozwalających na zatrzymanie lub zgromadzenie 

powyżej 20% odpływu rocznego; 

6) 40% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości urządzeń do 

retencjonowania wody pozwalających na zatrzymanie lub zgromadzenie 

powyżej 30% odpływu rocznego;  

2. Poza ulgami, o których mowa w ust. 1 stawka opłaty, o której mowa w § 2 podlega 

obniżeniu także o: 

1) 5% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości powierzchni 

biologicznie czynnej obejmującej co najmniej 20% powierzchni nieruchomości; 

2) 10% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości powierzchni 

biologicznie czynnej obejmującej co najmniej 40% powierzchni nieruchomości; 

3) 15% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości powierzchni 

biologicznie czynnej obejmującej co najmniej 60% powierzchni nieruchomości; 

4) 20% w przypadku funkcjonowania na danej nieruchomości powierzchni 

biologicznie czynnej obejmującej co najmniej 80% powierzchni nieruchomości; 

5) 10% za zlokalizowane na nieruchomości minimum jedno drzewo, którego 

obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm przekracza 100 cm przypadające na 

każde 800 m2 powierzchni nieruchomości. 

3. Ulgi, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 podlegają sumowaniu.  
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§ 4.  

Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych oblicza się w oparciu o 

Regulamin świadczenia usług w zakresie odprowadzania wód opadowych i 

roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie 

Miasta Konina przyjęty uchwałą Rady Miasta Konina nr z dnia. 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.  

§ 6.  

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

Przewodniczący  

Rady Miasta Konina 

 Tadeusz Wojdyński 

Opiniował radca prawny    

Radosław Szatkowski 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR 

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. 

Zastępca Prezydenta  

Miasta Konina 

/-/ Paweł Adamów 


