Uzasadnienie zmiany taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Miasta Konina obowiązujących od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 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 wodno-kanalizacyjnych.
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. Pochodną
większego majątku jest bardzo duży wzrost
kosztów amortyzacji , podatków i opłat oraz
materiałów eksploatacyjnych. Prawie dwuipółkrotnie (241%) wzrosły koszty finansowe (podatki
i prowizje) od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
PWiK zrealizował inwestycje z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za
ponad 74 mln złotych. Na ich realizację
otrzymał dotację z Funduszu Spójności w
wysokości ponad 32 mln złotych. 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 r. Istotna zmiana
prognozowanej
polityki
taryfowej
może
skutkować zwrotem części lub całości dotacji.

UDZIAŁ KOSZTÓW RODZAJOWYCH
W TARYFACH 2016/2017

Ponad połowa kosztów rodzajowych
składających się na taryfę opłat za
wodę i ścieki jest niezależna od
PWiK Sp. z o.o. w Koninie

Porównanie cen ścieków

Opłaty za wodę i ścieki
w Koninie są czterokrotnie niższe
od najwyższych w Polsce

Porównanie cen wody

(www.cena-wody.pl)

MIESZKAŃCY KONINA NIE BĘDĄ PŁACIĆ KAR
I DODATKOWYCH OPŁAT
ZA ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA
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 Projekcie „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego
Miasta Konina” zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 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 OŚLB wraz z budową instalacji pompy
ciepła (samowystarczalność energetyczna obiektów OLB)
 Dostawa i montaż wirówki zagęszczająco-odwadniającej
 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rudzickiej (1,6 km)
 Zakup dwóch specjalistycznych pojazdów do hydrodynamicznego
czyszczenia kanałów
Zgodnie z postulatami wielu mieszkańców Konina posiadających liczniki
dodatkowe Odbiorcy będą mogli odliczać wodę bezpowrotnie zużytą przez
cały rok. Właściciele liczników dodatkowych bez nakładki radiowej poniosą
dodatkowe koszty odczytu przez inkasenta w wysokości 6,55 zł netto
miesięcznie.

Porównanie cen wody i ścieków dla 4 os. rodziny
zużywającej 10 m³ wody miesięcznie (wodomierz Ø 15)

Prognozowane ceny wody i ścieków przyjęte jednogłośnie przez
Radę Miasta Konina w Uchwale nr 357 z dnia 23 maja 2012 r.

