Trochę drożej za lepszą wodę
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 przecież pobierać za nią opłaty. W tym roku w Gliwicach
za zużyty metr wody mieszkańcy zapłacą o 34 grosze więcej niż w zeszłym. W
przypadku jednej osoby, zużywającej w ciągu miesiąca przykładowo 3 m³
wody, różnica w miesięcznych opłatach wynosi ok. 1 zł. Należności za ścieki
pozostają bez zmian. Od 1 stycznia obowiązuje cena 10,88 zł (brutto) za metr
zakupionej wody i odprowadzonych nieczystości.
Ostatni raz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podniosło cenę wody
dla gospodarstw domowych w kwietniu 2009 r. Od tej pory utrzymywała się w
kwocie 4,09 zł (brutto). Jakie powody zadecydowały o odmrożeniu stawki
właśnie w tym momencie? Przedsiębiorstwo potrzebuje pieniędzy na
sfinansowanie przyszłych, a przede wszystkim wykonanych już, inwestycji.
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. Nowe taryfy gwarantują

zysk, niezbędny do wykonania

zamierzeń inwestycyjnych Przedsiębiorstwa.
Mimo symbolicznej podwyżki, cena wody w Gliwicach wciąż jest jedną z
najniższych w regionie.

Jak informuje 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 podwyższa dodatkowo ceny wody i ścieków w różnych miastach
aglomeracji górnośląskiej. W Gliwicach są one ujęte w podstawowej kwocie
należności.

