
UCHWAŁA NR XXXIX/195/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte 
systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 4. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U z 2019 r. poz. 712 i 2020, Dz.U. z 2021 r., poz. 8) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. 1 Ustala się cenę za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych w wysokości 
1,44 zł/ m³ netto (1,56 zł/m³ brutto). 

2. Na podstawie ceny, o której mowa w ust.1 naliczana jest opłata za odprowadzenie do sieci kanalizacji 
deszczowej wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni o trwałej nawierzchni 
uszczelnionej. 

3. Opłacie nie podlegają powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są zagospodarowywane  na 
terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej. 

§ 2. Cena określona w § 1 ma zastosowanie do usług świadczonych przez Miejski Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, który wykonuje zadania własne Gminy Miasto  
Golub-Dobrzyń w zakresie gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi na terenie Gminy Miasto Golub-
Dobrzyń. 

§ 3. Odbiorcami usługi, o której mowa w § 1 są osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające 
osobowości prawnej, korzystające z nieruchomości lub ich części, w tym nieruchomości budynkowych i lokali. 

§ 4. Uchwała obowiązuje do dnia 31 marca 2022 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2020r.poz.2028 ze zm.)oraz wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca

2017r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2020r. poz.310 ze zm.) wody opadowe i roztopowe, dotychczas

kwalifikowane jako ścieki stały się odrębną od ścieków kategorią mediów odprowadzonych poprzez sieć

kanalizacyjną. Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017r., Prawo Wodne ( Dz. U. z 2020r. poz.310 ze zm.) w

art.267 wprowadza nowa opłatę - opłatę za usługi wodne, a w art.268 ust. 1 pkt 3 lit. a stanowi, iż opłaty za

usługi wodne uiszcza się za odprowadzanie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte

lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo

systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Przedstawiona wyżej zmiana prawa skutkuje koniecznością podjęcia uchwały Rady Miasta Golubia

Dobrzynia w sprawie ustanowienia opłaty należnej za odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej wód

opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni o trwałej nawierzchni uszczelnionej.

Podwyżka w wysokości 4 % wynika m.in. z decyzji Dyrektora Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie znak

GD.ZUZ.5.421.448.2019 WK z dnia 30.04.2020r., która obliguje Spółkę do wybudowania separatorów

przed wylotami kanalizacji deszczowej, a także podniesienia minimalnego wynagrodzenia, wzrostu kosztów

energii elektrycznej oraz podatków i opłat.
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