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W połowie października zaczną obowiązywać nowe taryfy opłat za dostarczanie wody i
odprowadzanie ścieków. Wszystko wskazuje na to, że rawianie znów zapłacą drożej za
deszczówkę. Ile? Na razie nie wiadomo.
Po zmianie prawa wodnego już nie rada miasta, a dyrektor regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej
ustala taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W połowie września RAWiK
otrzymał odpowiednią decyzję zatwierdzającą taryfy, które mają obowiązywać przez trzy lata.
- Z nowych taryf wynika, że zmniejszyły się opłaty za wodę, a zwiększyły stawki za odprowadzanie
ścieków – mówi Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej. – Poleciłem więc, by tak skalkulować
dopłaty z budżetu miasta, by mieszkańcy płacili tyle samo, co do tej pory. Po wejściu w życie nowych
stawek dla mieszkańców nic w tych opłatach się nie zmieni.
Oszacowano, że obciążenie budżetu miasta z tytułu dopłat wyniesie ok. 550 tys. zł (brutto).
Choć opłaty uiszczane przez mieszkańców za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków nie ulegną

zmianie, nie oznacza to, że rawianie zmian nie odczują w ogóle.
W nowych taryfach nie znalazły się opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
do kanalizacji deszczowej.
- A jeśli nie ma tej opłaty w taryfie, nie mamy podstaw, by utrzymać dopłaty do deszczówki –
wyjaśnia burmistrz miasta.
Prawo wodne zostało zmienione dwa lata temu. Gdy tylko nowe przepisy weszły w życie zdania
prawników dotyczące pobierania opłat za deszczówkę były podzielone. Przez ten czas obowiązywały
też dopłaty z budżetu miasta do cen odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji
deszczowej. Rawianie wciąż płacą tylko 10 groszy za metr sześcienny.
- Faktycznie wciąż obowiązywały dopłaty, bo po zmianie przepisów nie zmieniły się taryfy opłat –
mówi Piotr Irla. – Teraz jednak taryfy zostaną zmienione i nie będziemy mieli już podstaw do
zastosowania dopłat.
Jak problem zostanie rozwiązany? Na razie nie wiadomo. RAWiK liczy koszty, by ustalić nowe opłaty.
Nie jest więc powiedziane, że od października stawka za deszczówkę będzie taka sama jak przed
wprowadzeniem dopłat – czyli 2,89 zł za m sześc.
- Zastanawiamy się, czy opłat za deszczówkę nie da się objąć jakąś inną formą dopłat – mówi
burmistrz miasta. - Na razie żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. W przyszłym roku natomiast
chcę uruchomić program dopłat do urządzeń gromadzących deszczówkę na posesjach.
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