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ZABRZE AKTUALNOŚCI2

W Zabrzu taniej 
niż w innych miastach

W tym tygodniu Wchodzą W życie noWe staWki opłat za dostaWę Wody 
i odproWadzanie ściekóW

J e s t e -
śmy jedną 
ze spółek wodocią-

gowych, które wzięły na siebie 
ciężar współfinansowania moder-
nizacji infrastruktury wodno-ka-
nalizacyjnej w ramach projektu 
przyjętego kilka lat temu przez 
samorząd i wpisanego w strategię 
rozwoju miasta – podkreśla Piotr 
Niemiec, prezes Zabrzańskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji. – Podjęliśmy to 
wyzwanie, by nasza sieć była 
niezawodna, zapewniała bezpie-

czeństwo dostaw 
i by uniknąć kar za 

niespełnienie unijnych dyrektyw 
dotyczących ochrony środowiska  
– dodaje szef wodociągów.
Wartość projektu, który zakłada 
gruntowną przebudowę i rozbu-
dowę kanalizacji oraz unowo-
cześnienie sieci wodociągowej  
w Zabrzu, sięga miliarda złotych. 
Około 400 mln zł będzie kosz-
tować II etap przedsięwzięcia, 
którego realizacja rusza wiosną 
tego roku. Prace związane z mo-
dernizacją kanalizacji w około 70 

procentach będą dofinansowane 
z unijnego Funduszu Spójności, 
za resztę płacą wodociągi. Z kolei 
przebudowę sieci wodociągowej, 
która nie jest objęta dofinansowa-
niem, spółka musi wziąć na siebie 
w całości. Oznacza to konieczność 
zaciągnięcia kredytu, którego 
spłata generuje koszty ujęte w ta-
ryfach.

W kwocie 1,34 zł brutto, o jaką 
wzrasta od 31 marca staw-
ka za wodę i odprowadze-
nie ścieków, prace związane  
z projektem współfinansowanym 
przez Fundusz Spójności generują 
wzrost o 1,21 zł brutto.  Tylko 0,13 
zł brutto wiąże się z innymi kosz-
tami ponoszonymi przez spółkę, 
jak np. zakup energii, amortyza-

cja majątku, podatki, zakup wody, 
opłaty lokalne czy za korzystanie 
ze środowiska. Wszystkie koszty 
wchodzące w cenę wody i odpro-
wadzanych ścieków są określone  
w ustawie i na wiele z nich wodo-
ciągi nie mają żadnego wpływu. 
Warto zwrócić uwagę, że Zabrze 
należy do miast najmniej uzależ-
nionych od dostaw wody ze strony 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów. W tej chwili udział 
wody z własnych ujęć w ogólnej 
ilości dostaw przekracza nieco 50 
procent. To oznacza, że cena wody 
w Zabrzu jest mniej podatna na 
zmiany związane z ewentualny-
mi podwyżkami wprowadzanymi 
przez jej głównego dostawcę w re-
gionie. Z drugiej strony, współpraca 
z GPW zapewnia ciągłość dostaw  
w przypadku wystąpienia ewentual-
nej awarii własnego ujęcia.  dm

Prowadzona w Zabrzu przebudowa miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej to największa inwestycja  
w dziejach miasta. Choć jej realizacja nieuchronnie wiąże się z podniesieniem opłat za wodę i odpro-
wadzanie ścieków, to stawki obowiązujące w Zabrzu wciąż pozostaną niższe niż w innych miastach, 
gdzie podobne projekty w ogóle nie są podejmowane lub są prowadzone na znacznie mniejszą skalę.

TYLE KOSZTUJE WODA W REGIONIE*
* Cena brutto za 1 metr sześcienny dostarczonej wody i odprowadzonych 

ścieków według taryf obowiązujących w poszczególnych miastach

 Ruda Śląska       Mysłowice      Tarn. Góry          Bytom          Mikołów        Rybnik          Czeladź          Chorzów  Świętochłowice    Zabrze 

14,47 zł 14,11 zł 14,07 zł 13,80 zł 13,53 zł 13,38 zł 13,26 zł 12,97 zł 12,97 zł 12,95 zł

Spada zużycie, rośnie cena
Niekorzystny wpływ na cenę wody ma również spadek jej zużycia. 
Przed laty statystyczny zabrzanin zużywał na dobę nawet 300 
litrów wody, dzisiaj niewiele ponad 80. Kiedyś największymi 
odbiorcami wody były duże przedsiębiorstwa, dziś 80 procent 
użytkowników to gospodarstwa indywidualne. Paradoksalnie, 
im bardziej oszczędzamy wodę, częściej stosujemy nowoczesne 
środki chemiczne, tym droższe jest później przywrócenie wodzie 
czystości. Dlatego koszty związane z kanalizacją i utylizacją ście-
ków rosną obecnie szybciej niż ceny wody.

WA RT O 
W I E D Z I E ć :
•  cennik ZPWiK uwzględ-

nia 12 grup taryfowych 
określonych tak, by każ-
dy odbiorca płacił tylko 
za koszty, które rzeczywi-
ście ponosi

•  marża spółki wynosi 
zaledwie 0,5 procent  
i praktycznie w całości 
przeznaczana jest  
na inwestycje

•  w celu obniżenia kosztów 
związanych z zakupem 
gazu i energii elektrycz-
nej przedsiębiorstwo wy-
korzystuje biogaz, który 
powstaje jako produkt 
uboczny w oczyszczalni 
„Śródmieście” 

•  na wzrost cen wpływają 
też unijne przepisy doty-
czące ochrony środo-
wiska; dziś zabrzańskie 
wodociągi płacą rocznie 
niespełna 1 mln zł za 
korzystanie ze środowi-
ska, gdyby nie inwestycje 
gwarantujące spełnienie 
wyśrubowanych norm,  
to opłaty wzrosłyby 
nawet do 6 mln zł

grażyna Wacławczyk: Wiadomo, 
że każdy chciałby dostawać jak 

najniższe rachunki, ale przynajmniej 
na jakość wody nie możemy 

narzekać. 

nowoczesna hydrofornia  
na osiedlu kopernika dba  

o odpowiednie ciśnienie wody

stacja filtrów w zmodernizo-
wanej w ubiegłym roku stacji 
uzdatniania Wody "Leśna"


