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Odpowiadając na Pana interpelację uprzejmie informuję, że obowiązujące przepisy dotyczące
procesu zatwierdzania  taryf  za  zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i  zbiorowe odprowadzanie
ścieków ograniczają kompetencje rady miasta i prezydenta. Projekt taryfy jest weryfikowany
przez  niezależny  od  gminy  i  przedsiębiorstwa  wodociągowego  organ  nadzoru,  tj.
regionalnego dyrektora  zarządu gospodarki  wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Zgodnie z treścią art. 24b ust. 1. w/w ustawy Przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu wniosek o zatwierdzenie taryf w terminie
120  dni  przed  dniem  upływu  okresu  obowiązywania  dotychczasowej  taryfy.  Dla
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu termin złożenia nowego
wniosku taryfowego upłynął 10 lutego 2021 roku. 

Rada Nadzorcza w dniu 8 lutego 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt taryf
na okres od 11 czerwca 2021 roku do 10 czerwca 2024 roku, za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, który w dniu 9 lutego 2021 roku Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przesłało do zatwierdzenia przez
organ regulacyjny tj. Państwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie . 

Obecna  taryfa  obowiązuje  od  10  maja  2018  do  30  czerwca  2021  roku.  Należy
podkreślić, iż zasadniczymi kosztami mającymi wpływ na cenę odprowadzanych ścieków są:
koszty wprowadzenia ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa tj.
koszty odbioru ścieków przez Spółkę Wodno- Ściekową Prosna, koszty amortyzacji, koszty 
bieżącego utrzymania i remontów sieci jak również koszty pracownicze. 

Uwzględniając  planowaną  wielkość  sprzedaży  w  poszczególnych  grupach
taryfowych przy zastosowaniu minimalnej marży zysku, w nowym wniosku zaproponowano
rewaloryzację ceny metra sześciennego wody i ścieków o 3,4% tj. wielkość odpowiadającą
wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2020 rok ogłaszanemu przez
Główny Urząd Statystyczny. 
Zapewniam,  że  sprawuję  osobisty  nadzór  nad  wszelkimi  działaniami  zmierzającymi  do
zmiany cen taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków, dołożyłem
wszelkich starań wraz z zespołem współpracowników by planowane podwyżki miały wymiar
symboliczny. Planowane podwyżki cen w miastach sąsiednich tj.:  Jarocin,  Konin, Leszno,
Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Sieradz oscylują w granicach od 7% do17%. 
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Mając  na  względzie  długi  okres  obowiązywania  taryfy,  rosnące  koszty
funkcjonowania  przedsiębiorstwa,  wzrost  płacy  minimalnej  jak  również  inflację,  obecna
zmiana  jest  uzasadniona  a  wręcz  konieczna  do  prawidłowego  funkcjonowania  spółki.
Chciałbym zauważyć że cena nie będzie podlegać zmianom w całym okresie obowiązywania
nowej taryfy, tj. przez kolejne trzy lata od 11.06.2021 do 10.06. 2024.
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Interpelacja w sprawie nadzoru nad wnioskiem taryfowym za wodę i ścieki w Kaliszu.

Kiedy  upływa  termin  złożenia  przez  PWIK  Sp.  z  o.o.  nowego  wniosku  taryfowego,
proponującego  ceny  za  dostawę  wody  i  odprowadzenie  ścieków  na  terenie  Kalisza?  Czy
nadzoruje  Pan  ten  proces?  Czy  obecne  parametry  kosztowe  gwarantują  mieszkańcom  i
przedsiębiorcom utrzymanie dotychczas obowiązujących stawek?  
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