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Zak?ad Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie prowadzi kontrole pod k?tem
nielegalnego poboru wody i nielegalnego zrzutu ?cieków.
Pracownicy ZGK w ramach rutynowych kontroli sieci wod-kan na terenie gminy, co raz
cz??ciej namierzaj? nieruchomo?ci, których w?a?ciciele w sposób ra??cy ?ami? prawo.
Zdarzaj? si? sytuacje, w których odbiorcy us?ug dokonuj? poboru wody lub
odprowadzaj? ?cieki w sposób niezgodny z zawart? umow? lub nawet bez niej. Mamy
wówczas do czynienia z nielegalnym poborem wody lub nielegalnym odprowadzaniem
?cieków.
Kradn?cy wod? lub odprowadzaj?cy nielegalnie ?cieki nie zawsze zdaj? sobie spraw?, ?e
nie okradaj? przedsi?biorstwa wodoci?gowego, tylko swoich s?siadów, znajomych, a
nawet rodzin?. Dzieje si? tak, poniewa? przy ustalaniu taryfy, przedsi?biorstwo
uwzgl?dnia wszystkie koszty prowadzonej dzia?alno?ci, w tym koszty wytworzenia
nielegalnie pobranej wody i nielegalnie wprowadzonych ?cieków do sieci. Im wi?ksza
skala procederu, tym bardziej wzrastaj? stawki taryfowe. W efekcie uczciwi odbiorcy
us?ug p?ac? nie tylko za siebie, ale te? za tych co kradn?.
Wyst?puj? równie? sytuacje, gdzie w?a?ciciele nieruchomo?ci zrzucaj? wody
opadowe/roztopowe do kanalizacji sanitarnej z terenu dzia?ki lub dachów. Proceder
nielegalnego pod??czenia lub przepompowywania wody mo?liwy jest do wykrycia przy
pomocy urz?dze? zadymiaj?cych oraz inspekcj? kanalizacji kamer?. Wykrycie
nielegalnego zrzutu mo?liwe jest te? poprzez analiz? pracy przepompowni ?cieków.

Przypominamy, ?e bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagro?onym kar? grzywny
do 5 000 z?. Bezumowne odprowadzenie ?cieków i wprowadzanie wód opadowych i
drena?owych do kanalizacji sanitarnej jest przest?pstwem zagro?onym kar? ograniczenia
wolno?ci albo grzywny do 10 000 z?. W razie skazania za wykroczenie lub przest?pstwo,
o których mowa powy?ej, s?d mo?e orzec nawi?zk? na rzecz przedsi?biorstwa w
wysoko?ci 1 000 z? za ka?dy miesi?c, w którym nast?pi?o bezumowne pobieranie wody z
urz?dze? wodoci?gowych lub wprowadzanie ?cieków do urz?dze? kanalizacyjnych
przedsi?biorstwa.
Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ?cieków jest w ka?dym przypadku
przyczyn? wstrzymania ?wiadczenia us?ug. Ponadto ZGK b?dzie dochodzi?, pod zarzutem
bezpo?redniego wzbogacenia, nale?no?ci za dostarczon? wod? i odebrane ?cieki.
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