
UCHWAŁA NR II/21/2018
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego odprowadzania wód 
deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej bądź otwartej kanalizacji deszczowej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz.U.2017.827 t.j. z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się cenę za usługę komunalną bezpośredniego i pośredniego odprowadzania wód 
deszczowych i roztopowych do systemów zamkniętej lub otwartej kanalizacji deszczowej będącej we władaniu 
Gminy Miejskiej Rumi. – w wysokości 10,00 zł/m3 netto.

2. Nie pobiera się opłaty w przypadku odprowadzania wód opadowych bądź roztopowych do kanalizacji 
otwartej lub zamkniętej zrealizowanej z udziałem środków unijnych w okresie trwałości projektów.

§ 2. 1. Opłatę za usługę wymienioną w §1 ust. 1 oblicza się, jako iloczyn ceny z §1 ust. 1, sumy 
powierzchni utwardzonej na danej nieruchomości oraz rocznej sumy opadów zarejestrowanej przez należącą do 
Gminy stację pomiarową. W przypadku jej awarii korzysta się z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej.

2. Opłacie wymienionej w ust. 1 nie podlegają powierzchnie, z których wody opadowe

i roztopowe są zagospodarowywane na terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do systemów 
zamkniętej bądź otwartej kanalizacji deszczowej.

3. Dla nieruchomości, na których ponad 40% wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych 
jest zagospodarowywane na terenie tej nieruchomości opłatę, o której mowa w ust. 1 pomniejsza się o 20 %.

4. Dla nieruchomości, na których ponad 40% wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych 
jest retencjonowanych na czas nie krótszy niż 1 godzina opłatę, o której mowa w ust. 1 pomniejsza się o 20 %. 
Do obliczeń wielkości % retencji przyjmuje się 10 minutowy opad o wielkości 18 mm.

5. Dla nieruchomości spełniających łącznie warunki z ust. 3 i ust. 4 opłatę, o której mowa 
w ust. 1 pomniejsza się o 60 %.

6. Dla nieruchomości, w których udział powierzchni biologicznie czynnej przekracza 80 % opłatę, o której 
mowa w ust. 1 pomniejsza się o 20 %.

7. Dla nieruchomości, na których na każde rozpoczęte 800 m2 powierzchni znajduje się, co najmniej jedno 
drzewo o wysokości nie mniejszej niż 7 m i obwodzie pnia mierzonym na wysokości 1,3 m nie mniejszym niż 
0,7 m opłatę, o której mowa w ust.1 pomniejszasięo 10 %.
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8. Dla nieruchomości podłączonych do systemów zamkniętej lub otwartej kanalizacji deszczowej 
wyłącznie za pomocą przelewu awaryjnego działającego tylko przy deszczach o wielkości 10 minutowego 
opadu równej 18 mm lub większych, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty wymienionej w ust. 1. 
Zmniejszeń opłaty, o których mowa w ust. 3 do 7 i 9 nie stosuje się.

9. Dla powierzchni utwardzonych materiałami półprzepuszczalnymi o faktycznej przepuszczalności ponad 
50% przy wyliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1 stosuje się współczynnik 0,5.

10. Z opłaty, o której mowa w ust. 1 zwolnione są jednostki i zakłady budżetowe Miasta.

11. W przypadku, gdy odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nieruchomości wyposażone jest 
w certyfikowany system pomiarowy opłatę za usługę wymienioną w §1 ust. 1 oblicza się, jako iloczyn ceny 
z §1 ust. 1 i ilość m3 zarejestrowanych przez system pomiarowy. Zmniejszenia opłaty wymienione w ust. 3 do 
7 stosuje się odpowiednio.

12. Przy naliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1 uwzględnia się stan nieruchomości z ostatniego dnia 
okresu, za jaki jest wymagana.

§ 3. Opłatę, o której mowa w §2 nalicza się w cyklu rocznym, na początku roku za rok poprzedni, 
w terminie do końca III kwartału każdego roku.

§ 4. Właściciele, którzy chcą skorzystać ze zmniejszeń opłaty, o których mowa w §2 ust. 3 do 7 i 9 
zobowiązani są do dostarczenia informacji o przysługujących im zmniejszeniach tej opłaty do Urzędu Miasta 
do końca roku, za który opłata jest naliczana. W przypadku korzystania z zmniejszenia opłaty, o którym mowa 
w §2 ust. 9 należy podać ilość metrów kwadratowych powierzchni półprzepuszczalnej.

§ 5. W przypadku, gdy opłata za odprowadzenie wód deszczowych i opadowych ustalona została w formie 
indywidualnej umowy, opłaty, o której mowa w §2 nie nalicza się do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania tej 
umowy.

§ 6. Dopuszcza się dalsze ustalanie warunków i kosztów odprowadzania wód deszczowych i opadowych 
w formie indywidualnych umów.

§ 7. W przypadku, w którym opłata, o której mowa w §2 jest wymagalna za niepełny rok, jej wysokość 
nalicza się proporcjonalnie do ilości dni danego roku, w których obowiązywała.

§ 8. Ilekroć w niniejszej uchwale używa się słowa „nieruchomość” rozumie się przez to ciągły obszar ziemi 
stanowiący odrębny przedmiot własności.

§ 9. Środki z opłaty, o której mowa w §2, przeznacza się w całości na pokrycie kosztów utrzymania 
i modernizacji kanalizacji deszczowej w mieście w tym również na opłaty związane z kanalizacją deszczową 
odprowadzane do Wód Polskich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi.

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

 

Przewodniczący               
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki
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