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Szanowny Pan
Jacek Krawczyk
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie
stawki i opłat za wody opadowe w Częstochowie uprzejmie informuję, że zgodnie
z obowiązującą od dnia 01.01.2018 r. ustawą Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268)
oraz w związku z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na wprowadzanie wód
opadowych i roztopowych do wód na terenie Miasta Częstochowy wysokość stawek opłat
za usługi wodne jest naliczana przez PGW Wody Polskie zgodnie z obowiązującym
Dziennikiem Ustaw na każdy bieżący rok i ze wskazaną przez Miejski Zarząd Dróg
i Transportu rzeczywistą ilością wprowadzanych wód (obliczonych na podstawie danych
z IMGW dla każdego roku w rozbiciu na kwartały).
Kwota zarezerwowana w budżecie Miasta Częstochowy (ok. 12 mln zł) wynika
z wysokości opłat szacowanych na podstawie danych z decyzji o pozwoleniach
wodnoprawnych na wprowadzanie wód do odbiorników, które są podawane w decyzjach dla
zlewni deszczowych docelowych. Zmniejszenie wysokości opłat za rok 2018 wynika
z przeliczeń jakich dokonał MZDiT na podstawie danych rzeczywistych wysokości opadów
dla Miasta Częstochowy w rozbiciu na kwartały, o których uzyskanie wystąpił do IMGW.
Jednocześnie informuję, że opłata w wysokości 289 006,00 zł (opłata za korzystanie
ze środowiska – w tym przypadku wprowadzanie wód do odbiorników na terenie Miasta
Częstochowy) w roku 2018 na konto Marszałka Województwa Śląskiego poniesiona była
za 2017 rok zgodnie z obowiązującymi na ten rok przepisami. Za rok 2018 do dnia
dzisiejszego poniesiono opłaty zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo Wodne
w wysokości:
- opłaty stałe: 50 131,00 zł
- opłaty zmienne za I kwartał 2018 r.: 63 058,00 zł
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Za kwartał III i IV 2018 roku oczekuje się na informację w sprawie wysokości kwot
naliczanych przez PGW Wody Polskie, jednak szacuje się na podstawie danych, że będą to
kwoty: za III kwartał ok 470 000,00 zł, za IV kwartał ok 250 000,00 zł.
W bieżącym roku będą również ponoszone opłaty stałe oraz zmienne za I-III kwartał
2019 roku na podstawie obliczeń i danych uzyskanych na bieżąco po zakończeniu każdego
kwartału br. a ich wysokość będzie uzależniona od rzeczywistej wartości opadów dla Miasta
Częstochowy w roku 2019.
Na temat innych podmiotów, które muszą ponosić opłaty za usługi wodne i kwot jakie
wnoszą do PGW Wody Polskie Miasto Częstochowa nie posiada wiedzy.
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak
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