
UCHWAŁA NR 33/2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 28 grudnia  2018r. 

 
 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art.4 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r. poz.827; z 2018r. 
poz.1496, poz.1693) - 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 

§1. Ustala się wysokość opłaty za usługę komunalną o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie w wysokości 0,15 zł za                    
1 m2/miesięcznie + VAT trwałej nawierzchni odwadnianej.                     
 

§2. Opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r. 
 
§3. Traci moc uchwała nr 478/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 marca 

2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 33/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2018r.                            
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługę komunalną o charakterze użyteczności 
publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

 
Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej - 

jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów                        
i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.  

Pojęcie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej należy 
interpretować zgodnie z treścią art.1 jako te zadania własne jednostek samorządu 
terytorialnego, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych;  do takich należy świadczenie 
usług w zakresie odbioru wód opadowych i roztopowych. 

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

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

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej oraz 
niezakłóconego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych wymaga sprawnego                           
i ekonomicznego zarządzania kanalizacją deszczową, utrzymania sieci i urządzeń w dobrym 
stanie technicznym, wykonywania bieżącej konserwacji, prowadzenia remontów, przeglądów 
technicznych i czyszczenia urządzeń. Gmina i Miasto Jastrowie ponosi również opłaty na 
rzecz PLW Wody Polskie związane z odprowadzaniem do systemów kanalizacji deszczowej 
wód opadowych i roztopowych. 

Niezbędne jest zatem ustalenie wysokości opłaty za usługę komunalną o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do 
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


