
 
 

Biuletyn Informacyjny dla klientów ZWiK „WOD-KAN” 

Opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

 
Czym jest opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych?  

Jest to opłata  za usługę odwadniania powierzchni szczelnych, w tym dachów, tarasów, balkonów, parkingów, 

czy chodników, z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do sieci kanalizacyjnych. By rozwiać 

wątpliwości klientów informujemy, że nie jest to opłata za „padający deszcz", a jedynie obejmuje wszystkie 

powierzchnie odwadniane, niezależnie czy należą do zakładów przemysłowych, instytucji, czy obiektów 

handlowych.  

Skąd decyzja w ZWiK „WOD-KAN” o włączeniu opłaty za oprowadzenie wód opadowych i 

roztopowych? 

Decyzja o ujęciu wód opadowych i roztopowych w opłatach za usługi wodne w ZWiK „WOD-KAN” 

spowodowana jest istotnymi zmianami wprowadzonymi przez ustawodawcę, a także narzuceniem z dniem  

1 stycznia 2018 roku przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym opłat za odprowadzanie wód opadowych lub 

roztopowych, ujętych w otwartych lub zamkniętych systemach kanalizacji deszczowej. Ustawodawca 

skierował przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w stronę oszczędności i wymusił konieczność zmniejszania 

ilości wód odprowadzanych przez użytkowników poprzez stosowanie małej retencji. W skrócie mówiąc, 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych traktowana jest przez ustawodawcę jako usługa wodna, za co 

naliczana jest opłata dla ZWiK „WOD-KAN” odprowadzana do taryfikatora.  

Dlaczego wprowadzamy zmiany  w opłatach od 1 stycznia 2021 roku? 

ZWiK „WOD-KAN” pragnie poinformować, że wprowadzona opłata dotyczy przedsiębiorców.  Spółka 

wprowadzając opłatę za usługi odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ma na celu zmniejszenie 

kosztów eksploatacji sieci, w tym koszty czyszczenia, konserwacji, usuwania awarii i zatamowań, remontów, 

utylizacji odpadów, badań laboratoryjnych itp.. Warto podkreślić, iż Spółka jest jednym z nielicznych 

przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych na terenie województwa, która tak późno wprowadza opłatę za 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. W wielu sąsiednich miastach takich jak Rawa Mazowiecka, 

Bełchatów czy Tomaszów Mazowiecki, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych obowiązują 

już od kilku lat. Koszty utrzymania urządzeń wodno-kanalizacyjnych ciągle rosną, a Zarządowi Spółki zależy 

na tym by mieszkańcy Skierniewic i okolic, mieli możliwość skorzystania z usług przedsiębiorstwa na jak 

najwyższym poziomie.  Mamy wspólną misję, dotyczącą ochrony środowiska i dóbr naturalnych, więc staramy 

się zapewnić mieszkańcom Skierniewic te potrzeby, inwestując, rozbudowując i modernizując sieć wodno-

kanalizacyjną w mieście.  

Jak będzie naliczana opłata? 

Opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych stanowić będzie iloczyn ilości m2 powierzchni 

uszczelnionych i ceny usługi, określonej w aktualnej uchwale Zarządu Spółki w sprawie ceny za korzystanie z 

otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej . 

Rozliczenie opłat odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie faktury wystawionej przez 

Spółkę.  

Na jakiej podstawie Klienci będą mieli fakturowaną opłatę za odprowadzanie wód opadowych i 

roztopowych? 

Podstawą wystawienia  faktury  będzie umowa określająca warunki  korzystania  z usługi  odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych do otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej na terenie miasta 

Skierniewice.  


