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Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  przypomina, że  zabronione jest wprowadzanie 

wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej   (art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). 

Nie stosowanie się do w/w zakazu jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł  (art. 28 ust. 4a w/w Ustawy). 
 

W przypadku występowania ulewnych opadów deszczu zabronione jest kierowanie strumieni ścieków opadowych 

do kanalizacji sanitarnej poprzez otwieranie lub uszkadzanie włazów studni kanalizacji sanitarnej. 

Powyżej opisane działania uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej doprowadzając do jej 

całkowitej niedrożności, uszkadzają urządzenia na niej zamontowane (przepompownie ścieków) oraz w konsekwencji 

powodują zalewanie ściekami nieruchomości położonych w niższych częściach terenu. Skutkiem zabronionych działań 

są szkody wyrządzone zarówno w mieniu mieszkańców jak i w urządzeniach kanalizacyjnych przedsiębiorstwa 

wodociągowego, a co za tym idzie koszty ponoszone na usuwanie skutków zalań i awarii, 

które w konsekwencji przenoszą się na istotny wzrost cen za odprowadzanie ścieków. 

Prosimy właścicieli nieruchomości o samodzielne sprawdzenie, czy należące do nich urządzenia, służące 

do odprowadzania wód opadowych i gruntowych (rynny, kratki ściekowe, rury drenażowe), są prawidłowo włączone 

do urządzeń przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a nie do kanalizacji sanitarnej. Sprawdzenie takie można 

również zlecić w naszym przedsiębiorstwie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zgłoszonej dobrowolnie 

przez użytkowników nieruchomości, nie zostaną oni pociągnięci do powyżej wspomnianej odpowiedzialności karnej, 

a jedynie zobowiązani do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości. 

W związku z powyższym informujemy, że w roku bieżącym będą przeprowadzane systematyczne kontrole 

nieruchomości, mające na celu sprawdzenie przestrzegania prawa w zakresie gospodarki ściekowej, 

a w szczególności przestrzeganie zakazu odprowadzania wód opadowych (deszczówki) oraz wód drenażowych 

do kanalizacji sanitarnej, przestrzegania zakazu odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez podpisania 

stosownej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowym oraz przestrzeganie zakazu odprowadzania ścieków do urządzeń 

przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych. Ujawnienie takich nieprawidłowości wskutek kontroli, przeprowadzonej 

przez pracowników naszego przedsiębiorstwa, skutkować będzie powyżej wspomnianymi sankcjami karnymi. 


