Gliwicka woda wodociągowa – zdrowa i tania!
Dostęp do bieżącej wody to niesamowity komfort. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby
kąpiel, pranie i gotowanie, gdyby w domowym kranie nagle zapanowała susza. Ta wygoda jest
nie do przecenienia, ale firmy branży wodociągowej muszą pobierać opłaty za swoje usługi.

W tym roku za zużyty metr wody mieszkańcy Gliwic zapłacą o 34 grosze więcej niż w zeszłym. W
przypadku jednej osoby przykładowo zużywającej w ciągu miesiąca 3 m³ wody, różnica w
miesięcznych opłatach wyniesie ok. 1 zł. Należność za ścieki pozostanie bez zmian - od 1 stycznia
obowiązuje cena 10,88 zł (brutto) za metr kupionej wody i odprowadzonych nieczystości.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji stara się, aby ewentualne podwyżki były jak najmniej
odczuwalne dla mieszkańców naszego miasta. Ostatnie podwyżki cen wody dla gospodarstw
domowych były 3 lata temu – w kwietniu 2009 r. Od tej pory opłaty utrzymywały się na poziomie
4,09 zł (brutto). Symboliczny wzrost kosztów - podyktowany wyższymi kosztami związanymi z
realizacją i kontynuacją inwestycji m.in. podnoszących jakość wody pitnej w mieście - i tak
pozwala na stwierdzenie, że ceny wody w Gliwicach od lat należą do najniższych w całym
regionie.

- Należności pobrane za dostawę wody oraz odbiór ścieków zapewniają niezbędne Spółce
przychody na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
odsetek od zaciągniętych kredytów oraz rat kapitałowych (ponad wartość amortyzacji). PWiK w
Gliwicach nie osiąga zysku na tej działalności – tłumaczy Agnieszka Batóg, rzeczniczka prasowa
PWiK.

Za zysk Spółki, który osiągany jest każdego roku od początku powstania, odpowiedzialna jest
sprzedaż usług dodatkowych, odsetki od lokat oraz umiejętne zarządzanie dotacjami unijnymi i
przychody finansowe z wyceny kredytu walutowego.

- Firma, jako jedna z pierwszych na terenie kraju, zakończyła i rozliczyła projekt modernizacji
gospodarki ściekowej, wykazując na nim poczynione oszczędności. Dzięki temu otrzymano
możliwość rozszerzenia inwestycji i uzyskania dotacji z Unii bez konieczności startowania w
konkursach. II Etap „Modernizacji gospodarki wodno-ściekowej” wzbogacił się więc o możliwość
pociągnięcia kanalizacji do Bojkowa i Ostropy. Koszty funkcjonowania Spółki wzrosły wraz z
przejęciem na majątek rurociągu wody „surowej” oraz trzech studni głębinowych w Czechowicach.
Włączenie tej infrastruktury spowoduje poprawienie parametrów fizykochemicznych wody, a

szczególnie, wyczekiwane przez mieszkańców, obniżenie jej twardości. Planowana modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach pociągnie za sobą konieczność przejściowego wyłączenia
gliwickich ujęć. Niedobór uzupełniony zostanie zwiększoną ilością wody kupowanej u podmiotów
zewnętrznych – wyjaśnia Henryk Błażusiak, prezes Przedsiębiorstwa.

Jak informuje niezależny portal www.cena-wody.pl, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Gliwicach jest jedyną w śląskim regionie firmą wodociągową, która nie pobiera od
mieszkańców miasta tzw. opłat abonamentowych. Pozostałe przedsiębiorstwa inkasują od
odbiorców od 4,99 zł do 23,97 zł miesięcznie. Są to należności za eksploatację i odczyty
wodomierzy, a także za tzw. gotowość techniczną urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Pobieranie
tych opłat dodatkowo zwiększa ceny wody i ścieków w różnych miastach aglomeracji
górnośląskiej. W Gliwicach są one ujęte w podstawowej kwocie należności.

- Zachęcamy Państwa do odwiedzenia portalu i samodzielnego przeprowadzenia symulacji,
porównującej cenę wody w Gliwicach oraz w innych miastach regionu – mówi Agnieszka Batóg.

Twarda woda? Spokojnie, to minerały!

Często słyszy się narzekania na tzw. twardość wody. Tymczasem ta „twardość” to składniki
mineralne! Jak to możliwe? Ujęcie wód głębinowych Gliwice pobiera wodę ze Zbiornika Wód
Podziemnych nr 330 „Gliwice”. Na zbiornik składają się pokłady spękanych skał wapieni
muszlowych o miąższości 40 - 200 m, w szczelinach których znajduje się woda średnio lub wysoko
zmineralizowania. Demonizowana twardość, to właśnie rozpuszczone składniki mineralne.
Zupełnie nieszkodliwa dla naszego zdrowia.
- Woda ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Gliwice, spełnia wymagania
określone w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia dla naturalnych wód źródlanych przydatnych do
rozlewania i dystrybucji w opakowaniach jednostkowych. Dodatkowo, badania wykonane przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Poznaniu
zakwalifikował gliwicką wodę ze studni nr 8a i 11 jako naturalną wodę źródlaną. Badania zostały
przeprowadzone w celu przeznaczenia wody do bezpośredniego butelkowania i wskazują, że jest
ona faktycznie bardzo dobra, nie posiada związków organicznych i azotowych w stężeniach, które
mogłyby być szkodliwe dla zdrowia
– wylicza prezes Henryk Błażusiak.
A zatem....PIJ, NA ZDROWIE!

