UCHWAŁA NR XXVII/191/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty oraz ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub
roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do
odprowadzania opadów atmosferycznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się opłatę za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.
2. Ustala się cenę za usługę komunalną odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do otwartego lub
zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej Gminy Kłodawa w wysokości: 0,05 zł netto miesięcznie za
każdy 1 m2 powierzchni o trwałej nawierzchni uszczelnionej, w tym w szczególności dróg, ulic, pasów
drogowych, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych, parkingów, placów oraz
dachów.
3. Opłata za odprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych
lub roztopowych, naliczana jest na podstawie iloczynu ustalonej ceny miesięcznej oraz powierzchni
podlegającej uwzględnieniu.
4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) opłacie bez bliższego określenia – rozumieć przez to należy opłatę za odprowadzanie bezpośrednio lub
pośrednio do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych, o której mowa
w § 1 uchwały;
2) powierzchni bez bliższego określenia – rozumieć przez to należy powierzchnię o trwałej nawierzchni
uszczelnionej, w tym dróg, ulic, pasów drogowych, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych, parkingów, placów oraz dachów, o której mowa w § 1 ust. 2 uchwały;
3) kanalizacji deszczowej bez bliższego określenia – rozumieć przez to należy system kanalizacji
deszczowej stanowiącej własność Gminy Kłodawa, również pozostający we władaniu gminnych
jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, o której mowa w § 1 ust. 2 uchwały;
4) prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej - rozumieć należy przez to prowadzenie
pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów, jak również faktyczne
wykonywanie działalności gospodarczej, jak również wynajem, dzierżawę lub oddanie innej osobie
nieruchomości na cele działalności gospodarczej, na innej niż wymienione podstawie prawnej lub
faktycznej, jak również bezumowne korzystanie z tej nieruchomości;
5) władaniu bez bliższego określenia – rozumieć należy przez to posiadanie nieruchomości na dowolnej
podstawie prawnej lub bez podstawy prawnej, w tym również bezumowne korzystanie
z nieruchomości.
5. Opłata ma zastosowanie do usług świadczonych przez Gminę Kłodawa, a także do usług świadczonych
przez jednostki organizacyjne Gminy Kłodawa, w zakresie wykonania zadań własnych Gminy Kłodawa
w sferze gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi na terenie Gminy.
6. Zwalnia się z opłaty:
1) osoby fizyczne nieprowadzące na nieruchomości, na której znajduje się podlegająca opłacie
powierzchnia, pozarolniczej działalności gospodarczej - co do powierzchni na tej nieruchomości;
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2) spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe - co do powierzchni o funkcji mieszkaniowej
i komunikacyjnej;
3) szkoły, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego – co do całości powierzchni;
4) jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz organy administracji publicznej,
jednakże wyłącznie co do powierzchni budynków pozostających w ich władaniu;
5) jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe Gminy Kłodawa - co do całości powierzchni;
6) kościoły i związki wyznaniowe - co do powierzchni o funkcji sakralnej i kultu religijnego.
§ 2.
W przypadku, w którym działalność gospodarcza jest prowadzona wyłącznie na części nieruchomości,
wielkość powierzchni, podlegającej opłacie, ustala się, uwzględniając stosunek wielkości powierzchni, na
której prowadzona jest działalność, do całości powierzchni nieruchomości.
§ 3.
Opłacie nie podlegają powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są w całości zagospodarowane
na terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.
§ 4.
Zmiany w wysokości opłaty wynikające ze zmiany stanu faktycznego, w tym w szczególności wielkości
powierzchni podlegającej opłacie, sposobu korzystania z nieruchomości, stosunków własnościowych
i innych przyczyn uzasadniających zmiany - uwzględnia się przy ustalaniu wysokości opłaty, poczynając od
roku następującego po zaistnieniu tych przyczyn.
§ 5.
Wykonanie uchwały, w tym określenie sposobu ustalenia powierzchni podlegającej opłacie oraz
szczegółowego trybu ustalenia wysokości i sposobu oraz terminów poboru opłaty, powierza się
Burmistrzowi Kłodawy.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłodawie
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/191/2020
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 lipca 2020 r.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 712 ze zm.) – 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 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 lub
roztopowych. 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. Zasadne jest zatem
ustalenie wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie
odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej wymienionych
w uchwale. Jednocześnie, w § 1 ust. 6 uchwały wprowadzone zostają zwolnienia podmiotowe dla
wskazanych kategorii podmiotów. Ich zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty jest uzasadnione
funkcjami społecznymi oraz funkcjonalnymi. Zarazem uzasadnione jest zwolnienie z opłaty powierzchni,
z których wody opadowe lub roztopowe zostaną zagospodarowane w całości.
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