
UCHWAŁA NR 378/2014 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 24 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód  
               opadowych i roztopowych. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318)  oraz art.24 ust.1 i 10 ustawy z dnia                          
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858; z 2007r. Nr 147 poz.1033; z 2009r. Nr 18 poz.97; z 2010r. 
Nr 47 poz.278, Nr 238 poz.1578; z 2012r. poz.951, poz.1513) 
 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Zatwierdza się taryfę za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych 

stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie wód opadowych i roztopowych                             
w wysokości 0,08 zł + VAT  za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni,  
z której odprowadzane są ścieki,  miesięcznie. 

 
§ 2. Taryfa obowiązuje od 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr 378/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i 
roztopowych. 

 
 
Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                   

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 ze zm.) - 
odprowadzanie ścieków, rozumianych równieŜ jako wody opadowe i roztopowe, odbywa się 
na podstawie umowy o odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym (właścicielem sieci kanalizacji deszczowej jest Gmina)  
a odbiorcą usług. 

Zlewnia sieci kanalizacji deszczowej miasta Jastrowie wyszczególniona   
w dokumentacji wodno-prawnej obejmuje powierzchnie utwardzone dróg i parkingów.  

Zawarcie umów na wprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do systemu 
kanalizacji deszczowej dotyczy, więc zarządców dróg oraz właścicieli powierzchni 
utwardzonych (placów i parkingów), których sieci kanalizacyjne są włączone do sieci 
kanalizacji Gminy i Miasta Jastrowie.  

Niezbędne jest zatem ustalenie taryfy za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych 
wód opadowych i roztopowych. 

Zgodnie z art.24 ust.1 powołanej wyŜej ustawy -  taryfy z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków podlegają  zatwierdzeniu                      
w drodze uchwały rady gminy. 
 
 Podjęcie przedkładanej uchwały wynika wprost  z przepisu prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


