
Początek roku to okres tworzenia przez firmy wodociągowe nowych taryf

Ostatnie lata to w Zabrzu 
okres gigantycznych  inwesty-
cji dotyczących sieci wodno-
-kanalizacyjnej. Wiele uciąż-
liwych  szamb, na które byli 
zdani mieszkańcy niektórych 
dzielnic, odeszło w końcu  
w niepamięć. Stare rury wo-
dociągowe zastąpione zosta-
ły przez instalacje nowej ge-
neracji. Gruntowną moderni-
zację przeszła oczyszczalnia 
ścieków „Śródmieście”. 

Nie nastawiamy się na zysk 

„Pewnie, że byłoby lepiej, gdyby woda była tańsza, ale przy-
najmniej nie możemy narzekać na jej jakość. W innych mia-
stach jest jeszcze drożej. Plusem wymiany sieci jest to, że 
sporo dróg zyskało nową nawierzchnię”.

Łukasz CzechŁukasz Czech

Gdy odkręcamy kran w kuchni czy łazience, nie myślimy 
z reguły o tym, jak wiele elementów składa się na to, by 
popłynęła z niego woda. Tak samo nie zdajemy sobie spra-
wy, ile czynników wpływa na to, jaka kwota pojawia się 
na rachunku, który przychodzi nam zapłacić.

To wszystko nie pozostało bez 
wpływu na koszty ponoszone 
przez Zabrzańskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji. Część z nich udało 
się diametralnie ograniczyć, 
inne poszły niestety w górę. 

Wydłużona 
amortyzacja
 
- W efekcie realizacji I etapu 
projektu poprawy gospodar-
ki wodno-ściekowej w mie-
ście, przejęliśmy wytworzo-
ny majątek o wartości 294 
mln zł. To m.in. nowe sieci, 
przepompownie, obiekty na 
terenie oczyszczalni – wyli-
cza Waldemar Kwiatek, dy-
rektor zarządzający ZPWiK.  
- W naszych kosztach musi-
my uwzględnić zwiększoną o  
kwotę około 6 mln zł rocznie 
amortyzację tego majątku. 
O kolejne 4,5 mln zł wzro-
sły koszty z tytułu podatków 
i innych opłat – tłumaczy 
dyr. Waldemar Kwiatek. 
By dodatkowe koszty w jak 
najmniejszym stopniu przeło-
żyły się na wysokość rachun-
ków płaconych przez miesz-
kańców, firma wydłużyła 
dwukrotnie okres amortyzacji 
nowego majątku. - Zamiast 
stosowanych z reguły 25 lat, 

zdecydowaliśmy się na 50 lat. 
Oznacza to obniżenie rocznej 
stawki amortyzacji z 4,5 na 
2,5 procent, co z kolei prze-
kłada się na obniżenie ceny 
metra sześciennego wody o 
0,36 zł – oblicza Marcin Ra-
doń, dyr. ds. ekonomicznych 
ZPWiK.

Wprowadzone zmiany w bie-
żącej działalności firmy i 
wdrożenie inwestycji związa-

nych  z ochroną środowiska 
umożliwiają, na obecnym eta-
pie, ograniczyć opłaty za metr 
sześcienny wody i ścieków  o 
kolejne 0,63 zł.
 

Połowa z wła-
snych ujęć
Nieunikniona podwyżka bę-

dzie mniej dotkliwa dla miesz-
kańców także dzięki temu, że 
zabrzańskie wodociągi poło-
wę sprzedawanej wody pozy-
skują z własnych ujęć. Firma 
nie jest więc zdana tylko na 
dostawy z Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów. 

Dzięki systematycznej 
wymianie sieci zmniej-
szyły się również zna-
cząco straty wody.

- Przygotowując taryfy na 
dany rok, opieramy się na 
aktach prawnych, które jed-
noznacznie precyzują, jakie 
koszty funkcjonowania firmy 
muszą być w nich uwzględ-
nione. Nie możemy kiero-
wać się własnym uznaniem 
– podkreśla Piotr Niemiec, 
prezes ZPWiK. - Nie nasta-
wiamy się na  generowanie 
zysku, lecz na płynną spła-
tę zaciągniętych kredytów i 
pożyczek. Zakładany na ten 
rok zysk wyniesie 0,2 pro-
centa – podsumowuje szef 
zabrzańskich wodociągów. 
Pomimo podwyżki cen za do-
stawy wody i odprowadzanie 
ścieków, zabrzańskie wodo-
ciągi lokują się aktualnie pod 
tym względem na przełomie 
pierwszej i drugiej dziesiątki 
miast regionu. Drożej jest 
m.in. w Bytomiu, Rybniku, 
Świętochłowicach i Chorzo-
wie. (mar)

7.147.940 zł – tyle 
wyniosłyby w 2011 
r. opłaty za korzy-
stanie ze środowi-
ska, gdyby nie I 
etap projektu.

966.000 zł – tyle 
wyniosą w 2011 r. 
opłaty dzięki reali-
zacji projektu. 
 
674.968 zł – war-
tość energii wypro-
dukowanej w 2010 
r. w oczyszczalni 
„Śródmieście” 
dzięki zamontowa-
nej instalacji pozy-
skiwania i przetwa-
rzania biogazu.

Przynajmniej raz w roku każdy z nas, 
czy chce, czy nie, z fiskusem musi się 
spotkać. Choćby składając roczne ze-
znanie podatkowe. Zabrzańska „skar-
bówka“ 5 marca organizuje Dzień 
Otwarty dla podatników. 
To świetna okazja do uzyskania infor-
macji podatkowych. Kto zeznań po-
datkowych wypełniać jeszcze nie po-
trafi, będzie mógł tej sztuki na miej-
scu się nauczyć. Urzędnicy nauczą 
nas również wysyłania PIT-ów drogą 
elektroniczną. Akcja potrwa od godzi-
ny 8 do 15.

Dni otwarte 
w zabrzańskim 
Urzędzie Skarbowym

W ramach I etapu projektu budo-
wy kanalizacji wykonano 380 tys. 
m.kw. jezdni i chodników
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