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Nasz znak: WGK-II.7021.251.2021.MW 
Dotyczy: informacji publicznej dot. realizowanego zadania własnego gminy związanego  
z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz odprowadzaniem wód opadowych  
i roztopowych   

 
 
 W związku z wnioskiem dot. udzielenia informacji publicznej w sprawie utrzymania 

kanalizacji deszczowej oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych poniżej 

przesyłam odpowiedzi na zagadnienia zawarte w piśmie: 

 

AD. 1 

Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta 

Szczecin. Czynności związane z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej i studni 

publicznych w granicach Gminy Miasto Szczecin wraz z obsługą techniczną wykonuje 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.   

AD. 2 

Prezydent Miasta Szczecin wydał Zarządzenie nr 408/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r.  

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin z podziałem na jednostki 

odpowiedzialne za przedmiotowe zadania.  

Jednocześnie informuję, iż zadania własne gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 9 pkt. 1 ww. ustawy w celu wykonywania zadań 

gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, 

w tym z organizacjami pozarządowymi. 

AD. 3 

W załączeniu przekazuję Zarządzenie nr 408/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  

16 sierpnia 2021 r.  

 

 

AD. 4 

Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Gospodarki Komunalnej  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. + 4891 42 25 630, fax.  +4891 42 45 627 
wgk@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu 
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Opłatę za usługi wodne ustala właściwy Zarząd Zlewni będący jednostką organizacyjną 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Opłata za usługi wodne składa się z opłaty stałej i zmiennej. Opłatę stałą ustala się raz  

w roku w formie informacji rocznej zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty  

i przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne. Opłatę 

zmienną ustala się po zakończeniu każdego kwartału w formie informacji zawierającej także 

sposób obliczenia tej opłaty i przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat  

za usługi wodne. Zarząd Zlewni PGW WP ustala opłatę zmienną na podstawie danych 

zawartych w oświadczeniach składanych przez podmioty korzystające z usług wodnych. 

AD. 5 

Zadania w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej nie są zlecane firmom zewnętrznym, 

natomiast ww. czynności na zlecenie Miasta wykonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Szczecinie.  

AD. 6 

Mieszkańcy miasta oraz właściciele nieruchomości informowani są listownie oraz 

telefonicznie o stopniu realizacji wniosków, które wpływają do Urzędu Miasta Szczecin  

w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej. Ponadto każdorazowo 

przekazywana jest informacja o możliwości zgłoszenia interwencji w aplikacji Alert Szczecin, 

gdzie dodatkowo dostępna jest opcja śledzenia na bieżąco stanu realizacji wniosku. 

Jednocześnie informuję, iż wszelkie informacje w zakresie gospodarki komunalnej na terenie 

miasta Szczecin są dostępne na stronie http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11034.asp 

AD. 7 

Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej w roku kolejnym będzie rozpatrywane  

w takim samym trybie, jaki obowiązuje w tym roku, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie: Małgorzata Wójcik, tel. 91 435 11 15, e-mail: m.wojcik@um.szczecin.pl 

 

Podpisano: Daria Radzimska – Dyrektor Wydziału WGK 
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