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Szanowni Państwo,
W dniu 24.08.2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 07.06.2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nowa ustawa z
dnia 20.07.2017r. Prawo wodne. Na mocy tychże ustaw wody opadowe lub roztopowe,
dotychczas klasyfikowane, jako ścieki stały się odrębną od ścieków kategorią mediów
odprowadzanych poprzez sieć kanalizacyjną. Zmiana ta, skutkuje koniecznością zawarcia
odrębnych umów na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, a dotychczas
obowiązujące umowy z dniem 31.01.2018r. staną się nieaktualne. Zawarcie nowej umowy
podyktowane jest także zmianą sposobu ustalania opłat za odprowadzanie wód opadowych
lub roztopowych – dotychczas opłaty te były ustalane w trybie przewidzianym dla
odprowadzania ścieków. Opłata za odprowadzanie ścieków – wód opadowych lub
roztopowych była jednoczłonowa i wyrażana była w złotych za metr kwadratowy
odwadnianej powierzchni.
Nowa ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne w art. 267 i nast. wprowadza nową
opłatę – opłatę za usługi wodne. Przedsiębiorstwo będzie zobowiązane wnieść tą opłatę na
rachunek nowopowstałego Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej Wody Polskie
po zakończonym kwartale kalendarzowym. Wysokość opłaty za usługi wodne będzie
ustalana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej Wody Polskie w miesiącu
następującym po danym kwartale.
Nowe przepisy spowodowały, iż opłata za odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych nie będzie mogła zostać określona w obowiązującej taryfie. W związku z
powyższym, opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych stosowana przez
Przedsiębiorstwo została określona Zarządzeniem Prezesa Zarządu ZWiUK „EKOWOD”
Sp. z o.o. z dnia 29 września 2017r. i obecnie wynosić będzie 0,09zł za 1m2 powierzchni
odwadnianej. Do określonej kwoty należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
Pomimo wyżej opisanych zmian stanu prawnego regulującego odprowadzanie wód
opadowych lub roztopowych, Przedsiębiorstwo w dalszym ciągu będzie prowadzić
działalność związaną z utrzymaniem systemu kanalizacji deszczowej i odprowadzaniem
wód opadowych lub roztopowych, jednakże kontynuacja tej działalności wymusza
dokonanie zmian treści umów, a co za tym idzie ich wypowiedzenie i zawarcie nowych.
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W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi
Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00 pod numerami telefonu (77)
410 18 34, (77) 410 52 22 wew. 15 i 50.
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