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UCHWAŁA NR XVIII/418/19
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia ceny za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 712), art. 18 ust.1, ust. 2 pkt 8 i 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 , 1696 i 1815)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się cenę na lata 2020-2022 za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych
ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów
atmosferycznych w wysokości :
- 4,04 zł/m3 netto (4,36 zł/m3 brutto) w roku 2020,
- 4,44 zł/m3 netto (4,80 zł/m3 brutto) w roku 2021,
- 4,88 zł/m3 netto (5,27 zł/m3 brutto) w roku 2022.
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 utwardzonej, w tym z dachów.
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 Miejskie Wodociągi
i Kanalizację w Bydgoszczy - spółkę z o.o., która wykonuje zadania własne Miasta Bydgoszczy w zakresie
gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi na terenie Miasta Bydgoszczy.
§ 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 od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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