Wzrasta cena za wodę i ścieki
Po raz pierwszy od kilku lat w Gminie Koluszki nastąpi korekta opłat za wodę i ścieki. Od 1 maja
2016 r. o 10 gr netto wrośnie opłata za 1 m3 wody, z kolei o 0,25 gr netto wzrośnie opłata za 1 m3
ścieków. O złotówkę w miesiącu zdrożeje również opłata abonamentowa za wodę. Ponieważ na
terenie Gminy Koluszki średnio zużycie wody wynosi 2,5 m3 na 1 osobę, w praktyce oznacza to, że
dla przeciętnej 4-osobowej rodziny, która korzysta z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opłata
wzrośnie o 4,5 zł netto miesięcznie, a po doliczeniu 8-proc. VAT, podwyżka zamknie się w kwocie
4,86 zł brutto.
Co wpłynęło na podwyżkę
Zdaniem Tomasza Szczegielniaka prezesa Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., wzrost cen nie jest niczym nadzwyczajnym. – Ceny za wodę i ścieki nie
wzrastały w Gminie Koluszki przez ostatnie 4 lata. Obecnie nie jesteśmy już w stanie jako
Przedsiębiorstwo utrzymać cen na poziomie sprzed tylu lat. Każda nowa inwestycja wiąże się ze
zwiększeniem kosztów utrzymania. Ale to właśnie od was, od państwa radnych wychodzi wiele
inicjatyw, w których wręcz domagacie się inwestycji w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Poza tym
tak jak wszystko inne, tak również powyższa infrastruktura ulega technicznemu zużyciu i trzeba
sukcesywnie ją odtwarzać – dodał prezes Szczegielniak.
Na podwyższenie opłat za ścieki, największy wpływ miała modernizacja oczyszczalni ścieków, która
zakończyła się w grudniu 2015 r. Inwestycja kosztował 10 mln zł. Co prawda na jej sfinansowanie
Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie z UE w wysokości 3 mln zł, ale na resztę musiała
zaciągnąć pożyczkę na preferencyjnych warunkach z WFOŚiGW.
Pamiętajmy również, że w ostatnich latach by wypełnić normy unijne, Gmina Koluszki przy
współpracy z KPGK musiała wybudować kilkadziesiąt kilometrów nowej kanalizacji sanitarnej. – Na
bloku komisji pokazywałem państwu radnym, jak cena wody i ścieków po przeprowadzonych
inwestycjach rośnie w okolicznych gminach i miastach województwa łódzkiego. Wszystkie
dotychczasowe działania, głównie w temacie budowy sieci kanalizacyjnej, prowadzi się w Gminie
Koluszki w sposób rozważny. Bardzo mocno trzymamy się wskaźników min. 120 osób na kilometr
sieci, co powoduje, że budowa kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w sposób ekonomiczny –
tłumaczył Mateusz Karwowski, doradca burmistrza ds. inwestycji.
Jeśli chodzi o wodę, władze gminy dementują plotki rozpowszechniane m.in. przez inne
koluszkowskie media, sugerujące, jakoby podwyżki cen wody związane były z budową zakładu
przetwórstwa drobiu na terenie koluszkowskiej strefy ekonomicznej. Zakład ten będzie całkowicie
niezależny od sieci miejskiej, ponieważ wodę będzie czerpał ze swojego własnego ujęcia, które
pobuduje za własne środki na terenie strefy ekonomicznej.
Władze miasta wręcz żałują, że SuperDrob buduje swój własny system zasilający zakład w wodę,
ponieważ każdy nowy podmiot gospodarczy pobierający wodę to przecież nowy podatnik. A im więcej
odbiorców wody, szczególnie tych dużych, tym mniejsze koszty eksploatacji sieci wodociągowej i
niższe ceny. Gdyby było odwrotnie, gmina nie budowałaby i nie zachęcałaby do przyłączania się do
sieci wodociągowej kolejnych mieszkańców.

Ubytki wody w sieci
Cały uzyskany przychód z opłaty abonamentowej za wodę w kwocie 281 tys. zł, KPGK po podwyżce
przeznaczy na zakup, montaż, legalizację oraz okresowe sprawdzanie poprawności działania
wodomierzy. Inwestowanie w powyższe działania jest o tyle ważne, że władze Przedsiębiorstwa
wciąż odnotowują spore ubytki wody w sieci. Jakiej wielkości są to straty? Tego nikt nie wie. Co
prawda prezes Przedsiębiorstwa straty wody szacuje na poziomie aż 20-30 proc. w zależności od
pory roku, jednak tak naprawdę są to jedynie pewne przypuszczenia, bowiem bez wprowadzenia
liczników cyfrowych, które jednego dnia mierzyłyby pobór wody dla wszystkich odbiorców, nikt nie
jest w stanie określić wielkości ubytków. Woda wycieka z sieci na różne sposoby. Przyczyną są
awarie hydrantów i rur przesyłających wodę, akcje strażackie związane z gaszeniem pożarów,
ryczałtowe rozliczanie pewnych podmiotów, ale również nielegalny pobór wody. Dla przykładu na
terenach wiejskich woda z hydrantów nielegalnie wykorzystywana jest do oprysków pól czy
napełniania stawów rybnych. Wciąż zdarzają się również próby oszukiwania za pomocą wodomierzy.
– Od 3 lat stosujemy inne, bardziej czułe wodomierze, do których nie da się już na przykład
przyczepić magnesu. A proszę mi wierzyć, że takie metody fałszowania pomiarów wody się zdarzają.
Sam byłem świadkiem gdy moi pracownicy wykryli podczepienie magnesu na liczniku w domu u
pewnej 80-latki. Gdy próbowali wytłumaczyć kobiecie, że to jest nielegalne i powinni wezwać policję
i ukarać ją mandatem w wysokości 5 tys. zł (za nielegalne odprowadzanie ścieków kara wynosi nawet
10 tys. zł), ta starsza pani odpowiedziała, że syn tak zrobił, i tak ma być – poinformował prezes KPGK
Sp. z o.o. Tomasz Szczegielniak.
Na koniec artykułu warto jeszcze raz podkreślić, że jest to pierwsza korekta taryf za wodę i ścieki na
przestrzeni 4 lat, podczas gdy w innym miastach podwyżki najczęściej ogłaszane są co 1-2 lata. Po
drugie, zainwestowane w ostatnich latach kilkudziesięciu milionów złotych w rozbudowę sieci
wodno-kanalizacyjnej, a przede wszystkim w modernizację oczyszczalni ścieków, nie było
„zachcianką” koluszkowskiego samorządu, ale wynikało z wymogów unijnych. Przy obecnych
inwestycjach w powyższą infrastrukturę, gdybyśmy nie sięgnęli po dofinansowanie z projektów
unijnych, według wzorów wyliczeń UE stawka za wodę powinna wynosić 3,49 zł za m3 oraz 12 zł za
opłatę abonamentową, a w przypadku ścieków 6,46 zł za m3 oraz opłata abonamentowa w wysokości
12 zł.
Gmina Koluszki z zaproponowanymi taryfami za wodę i ścieki plasuje się dokładnie w środku stawki
miejscowości z woj. Łódzkiego.
Dotychczasowa stawka

Stawka po podwyżce

Woda / m3

3,29 zł + 8 % VAT

3,39 zł + 8% VAT

3

Ścieki / m

4,75 ZŁ + 8% VAT

5 zł + 8 % VAT

abonament za wodę / m-c

3 zł + 8% VAT

4 zł + 8% VAT

