Stawka za wodę bez zmian, za ścieki taniej
Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów informuje, że spółka pod koniec listopada przedłoży
prezydentowi miasta wnioski taryfowe dotyczące opłat za usługi wodno-ściekowe, jakie będą
obowiązywały od 1 marca 2011 roku do 29 lutego 2012 roku.
Wniosek taryfowy dotyczący cen netto za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
komunalnych będzie przedstawiał się następująco:
Spółka utrzyma dotychczasowe stawki za dostarczanie wody. Cena netto za metr sześcienny
wody wyniesie 4 złote 19 groszy. Nie zmieni się także stały składnik rachunku, czyli opłata
abonamentowa i wyniesie – 5 złotych 77 groszy netto.
Opłata za odprowadzanie ścieków ulegnie obniżeniu o 7,3 procent i wyniesie 4 złote 31 groszy
netto za metr sześcienny. Przypomnę, że aktualna stawka za ścieki wynosi 4,65 zł netto.
Taryfa za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ulegnie obniżeniu o 14,29 procent
i wyniesie 18 groszy netto za metr kwadratowy zanieczyszczonej powierzchni. Obecna stawka
wynosi 21 groszy za metr kw.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami ceny zawarte we wniosku taryfowym są stawkami netto.
Do cen należy doliczyć obecnie obowiązujący 7 procentowy VAT i pamiętać, że zgodnie
z zapowiadanymi zmianami wysokość podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 roku ma
wynosić 8 procent.
Uzasadnienie:
Utrzymanie opłat za wodę na dotychczasowym poziomie jest możliwe m.in. dzięki działaniom
mającym na celu racjonalizację kosztów w zakresie gospodarki remontowej, obniżeniu strat na
sprzedaży wody oraz wzrostowi sprzedaży wody. Spółka planuje, że wzrost wyniesie ok. 1,3
proc na sprzedaży wody i ok. 3 proc. na odbiorze ścieków.
Obniżenie opłaty za ścieki spowodowane jest przede wszystkim zdarzeniami nadzwyczajnymi,
czyli powodzią, która zniszczyła oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną w pięciu osiedlach.
Spółka jest w trakcie odbudowy zniszczonego majątku i przywracania funkcjonalności systemu
kanalizacji. Inwestycja finansowana będzie ze środków NFOŚ i GW w Warszawie oraz środków
spółki.
Obniżenie stawki za tak zwaną deszczówkę jest możliwe dzięki zwiększeniu ilości odbiorców
usługi odprowadzania wód ze swoich terenów. Przypomnijmy, że taryfa jest kierowana do
podmiotów gospodarczych, które posiadają powierzchnię utwardzoną powyżej 300 metrów
kwadratowych. Opłaty nie dotyczą budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego oraz
instytucji użyteczności publicznej – szpitali, szkół, przedszkoli, przychodni, kościołów, parafii.

