
UCHWAŁA NR 65/X/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte bądź 
otwarte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 i 1309) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się cenę roczną za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do zamkniętego 
bądź otwartego systemu kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Szczuczyn w wysokości 0,10 zł 
za 1 m2 powierzchni o trwałej nawierzchni  i z dachów budynków i budowli.

2. Na podstawie ceny, o której mowa w ust. 1 naliczana jest opłata za odprowadzanie do sieci kanalizacji 
deszczowej wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni o trwałej nawierzchni i z dachów.

3. Opłacie nie podlegają powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są zagospodarowane na 
terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.

4. Z opłaty zwolnione są kościoły i związki wyznaniowe.

§ 2. W przypadku, w którym opłata, o której mowa w § 1 jest wymagalna za niepełny rok, jej wysokość 
nalicza się proporcjonalnie do ilości dni danego roku, w których obowiązywała.

§ 3. Cena określona w § 1 ma zastosowanie do usług świadczonych przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 
Komunalne – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczuczynie, która wykonuje zadanie 
własne Gminy Szczuczyn w zakresie gospodarki wodami opadowymi lub roztopowymi na terenie Gminy 
Szczuczyn. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady
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