Uzasadnienie zmiany Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Miasta Konina obowiązujących od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
Zmiany taryf są konsekwencją przyjętej
przez Radę Miasta Konina strategii rozwoju
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji
konińskiej, która na najbliższe kilkadziesiąt
lat zagwarantuje mieszkańcom Konina
europejski standard usług wodociągowokanalizacyjnych.

MIESZKAŃCY KONINA NIE BĘDĄ
PŁACIĆ KAR I DODATKOWYCH
OPŁAT ZA ZANIECZYSZCZANIE
ŚRODOWISKA
Na poziom opłat za wodę i ścieki bezpośrednio
wpływają koszty, które są pochodną inwestycji
dostosowujących konińską aglomerację ściekową
do standardów europejskich.

Tylko w 2015 r. majątek PWiK Sp. z o.o. w Koninie
zwiększył się o ponad 63 mln złotych, a w 2016 r.
o ponad 23 mln złotych. Pochodną większego
majątku jest bardzo duży wzrost kosztów
amortyzacji (o 10,5%), podatków i opłat (o 20%)
oraz kosztów eksploatacyjnych (materiałów
i paliw o 25%, energii elektrycznej o 35%).
O 44% wzrosły również koszty ﬁnansowe (odsetki
i prowizje) od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Ceny wody i ścieków na okres
od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
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Porównanie cen wody i ścieków oraz opłaty
abonamentowej dla 4 os. gospodarstwa domowego
zużywającego 10m³ wody na miesiąc
Taryfa
Wyszczególnienie obowiązująca
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Wzrost kosztów na 1 os. o 2,74 zł / miesiąc brutto
Prognozowane ceny wody i ścieków przyjęte jednogłośnie przez Radę Miasta
Konina w Uchwale nr 357 z 23 maja 2012 r.
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51% kosztów rodzajowych
składających się na opłaty
za wodę i ścieki jest
niezależna
od PWiK Sp. z o.o.

modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg;
modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg;
budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Pątnów i Gaj (5,5 km);
renowacja kanalizacji sanitarnej (12,9 km i 305 studni);
termomodernizacja obiektów Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg
wraz z budową instalacji pompy ciepła (samowystarczalność
energetyczna obiektów OŚLB);
 dostawa i montaż wirówki zagęszczająco-odwadniającej osady
ściekowe;
 budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rudzickiej (1,6 km);
 zakup dwóch specjalistycznych pojazdów do
hydrodynamicznego czyszczenia kanałów sanitarnych.






Wartość Projektu = 74 426 739 zł
Kwota doﬁnansowania = 33 249 302 zł

W ramach Projektu „Rozbudowa
i modernizacja systemu kanalizacyjnego
OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI Miasta Konina - etap III” planowane są
W KONINIE SĄ BLISKO
następujące zadania inwestycyjne:
CZTEROKROTNIE NIŻSZE
I. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
OD NAJWYŻSZYCH CEN
i WODOCIĄGOWEJ:
W POLSCE

1. Sieć kanalizacyjna w ulicach:
(www.cena-wody.pl)
Osada, Staromorzysławska, Harcerska, Poznańska,
Boczna, Rolna, Solna, M. Danysza, F.Frankiewicza,
Gajowa, Witkiewicza, Matejki, Malczewskiego, Warmińska,
Udział kosztów rodzajowych Wojciechowo, Krańcowa, Os.Łężyn - rejon ogródków
w cenie brutto / 1m³ ścieków działkowych.

dla gospodarstw domowych 2. Sieć wodociągowa w ulicach: M. Danysza,

2,01 zł

Podatki
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F.Frankiewicza, Gajowa, Witkiewicza, Matejki,
Malczewskiego, Warmińska, Wojciechowo, Krańcowa,
Os. Łężyn-rejon ogródków działkowych.
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W Projekcie „Rozbudowa
i modernizacja systemu
kanalizacyjnego Miasta
Konina” - etap I i II zrealizowano następujące
zadania inwestycyjne:

Udział kosztów
rodzajowych
w taryfach 2017/2018

Aglomeracja Konińska spełnia
standardy europejskie w zakresie
oczyszczania ścieków i jest jedną
z nielicznych w Polsce, które
wypełniają wszystkie wymogi
dyrektywy „ściekowej” Unii
Europejskiej i Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków
Komunalnych.
W Polsce wymogi te spełnia
niewiele ponad 23 % ogółu
aglomeracji.
W myśl unijnej zasady
„zanieczyszczający płaci”
w okresie trwałości Projektów,
a więc do 2021 roku,
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane
do stosowania stawek opłat za
wodę i ścieki według prognozy
taryfowej przyjętej w Uchwale Rady
Miasta Konina z 23 maja 2012 roku.
Istotna zmiana prognozowanej
polityki taryfowej może
skutkować zwrotem części lub
całości dotacji (33 mln złotych).

II. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
KONIN - KURÓW:
Po 25 latach eksploatacji nastąpi modernizacja technologii
w celu utrzymania wysokiej jakości wody do spożycia przez
mieszkańców.
III. MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ
i WODOCIĄGOWEJ:
(zmniejszenie awaryjności sieci i urządzeń)
1. Sieć kanalizacyjna: w osiedlu Armii Krajowej, rejon
ul. Zakładowej, ul. Teligi, przepompownia ścieków PS-2
przy ul. Przemysłowej.
2. Sieć wodociągowa: Magistrala wodociągowa DN 500
na odcinku przejścia pod torami PKP Poznań - Warszawa.
IV. INWESTYCJE OPTYMALIZUJĄCE KOSZTY
EKSPLOATACJI:
1. Poprawa efektywności procesów technologicznych
poprzez wytwarzanie na własne potrzeby energii
elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenie ich zużycia:
a) budowa instalacji fotowoltaicznych
b) budowa pomp ciepła i termomodernizacja obiektów
c) modernizacja oświetlenia zewnętrznego
2. Budowa regionalnej instalacji zagospodarowania
osadów ściekowych - etap I:
a) modernizacja gospodarki osadowej na Oczyszczalni
Ścieków Prawy Brzeg
b) budowa wiaty na osad odwodniony
c) budowa instalacji do higienizacji osadów ściekowych
d) zakup aeratora do napowietrzania osadów
e) zakup wirówki zagęszczająco-odwadniającej osady.
3. Inwestycje innowacyjne:
a) zakup systemu GIS (zwiększenie efektywności
zarządzania majątkiem Spółki, powstanie mapa cyfrowa
sieci i urządzeń kanalizacyjno-wodociągowych)
b) zakup urządzeń zapewniających oszczędność wody.

Wartość Projektu ok. 50 mln zł
Kwota doﬁnansowania ok. 30 mln zł

200 razy tańsza od butelkowanej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Koninie zamierza złożyć wniosek do NFOŚiGW w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zadanie
2.3., pod warunkiem aktualizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Master Planu.

