Pytanie:
„Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmieniono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków, a tym samym zmieniła się stawka za wodę i ścieki…”.
Proszę o podanie, jakie były podstawy ekonomiczne do zmiany dotychczasowej taryfy. Pytanie o
tyle zasadne, że taryfę ustala samorząd terytorialny, a Dyrektor RZGW Wody Polskie zatwierdza
lub nie zatwierdza taryfy. Dziwią te podwyżki, zwłaszcza kiedy wziąć pod uwagę jakość
dostarczanej wody z ujęcia w Drzonowie. Mimo wielomiesięcznych prac remontowych stacji
uzdatniania i nowego ujęcia, woda jest złej jakości. Z rozmów z mieszkańcami Orzewa, Radomi
i Buchałowa wynika, że większość mieszańców nie spożywa wody dostarczanej przez wodociąg
– kupują wodę butelkowaną. Tutaj pozwolę sobie zadać Panu drugie pytanie: czy uważa Pan
taką sytuację za zasadną aby podwyższać ludziom cenę wody, której jakość jest o tyle zła, że
mieszkańcy nie ryzykują aby używać jej do picia i sporządzania posiłków?
Zbigniew Nowak
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków taryfę za wodę i ścieki ustala się na okres 3 lat. Wniosek o zatwierdzenie
taryf został przedłożony do zatwierdzenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w marcu 2018r. i został opracowany zgodnie z wytycznymi ww. ustawy na
okres 3 lat. Określone stawki za wodę i ścieki zostały tak ustalone, aby należności uiszczane od
odbiorców umożliwiły samofinansowanie utrzymania infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.
Uwzględniają realizację planowanych zadań inwestycyjnych, utrzymanie i poprawę zdolności
posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej
jakości i pod odpowiednim ciśnieniem, dostaw wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły
oraz oczyszczanie ścieków co najmniej do poziomu ustalonego w stosowanych pozwoleniach
wodnoprawnych. Należy zauważyć, że wpływ na wysokość stawki mają również sami odbiorcy
usług. Wrzucanie zanieczyszczeń stałych do kanalizacji powoduje uszkodzenie armatury na
przepompowniach ścieków, gdzie koszt naprawy jednej pompy wynosi kilka tysięcy złotych.
Poniesione z tego tytułu koszty również są uwzględniane przy ustalaniu stawek, zgodnie z
określonymi wytycznymi. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po
przeanalizowaniu kosztów poniesionych na utrzymanie i modernizację infrastruktury
wodociągowo – kanalizacyjnej może ale nie musi zatwierdzić proponowanych stawek. W
przypadku braku akceptacji, na podstawie wszystkich kosztów poniesionych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu sam może określić stawki za wodę i ścieki i zatwierdzić decyzją na okres
kolejnych 3 lat. Warto zaznaczyć, że rzeczywista stawka za wodę i ścieki jest wyższa niż ta
proponowana dla mieszkańców i gmina dopłaca do utrzymania infrastruktury wodociągowo –
kanalizacyjnej – 20% do 1 m3 za wodę i 10% do 1 m3 za ścieki.
Odnosząc się do jakości wody pragnę poinformować, że zmodernizowana stacja spełnia swoją
rolę i kwestionowana dotychczas jakość wody w zakresie manganu i żelaza spełnia wymogi
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, choć
wskaźniki jakości wody mogą się wahać w zależności od intensywności poboru wody. Jednak
mając na uwadze fakt, że zmodernizowany obiekt wyposażony jest w nową armaturę i nowe
urządzenia, po procesie zakończenia inwestycji niezbędny jest czas na to, aby dostosować
urządzenia do prawidłowego trybu działania.
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