Dariusz Jacek Legutowski
Radny Miasta Zielona Góra

Zielona Góra, dnia 10.01.2022r.

Do
Janusza Kubickiego
Prezydenta Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
INTERPELACJA / PYTANIE
nr 72/DJL/2022
Dotyczy:

Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki

Szanowny Panie Prezydencie,
w oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16, poz. 95), zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją w
następującej sprawie.
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Pytania dotyczące nowych Taryfa za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki:
Dlaczego Taryfy opłat za wodę i ścieki zostały ogłoszone przez ZWiK i Prezydenta Miasta
dopiero w dniu ich wejścia w życie, mimo tego, że Wody Polskie w swoim Biuletynie
Informacji Publicznej ogłosiły je 27 grudnia 2021 r.?
Obowiązek ogłoszenia taryf wynika wprost z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. A skoro obowiązek wynika wprost z Ustawy, to należy
wykonać go niezwłocznie. Co stanęło na przeszkodzie, by upublicznić Taryfy jeszcze w
roku 2021?
Jakie są roczne skutki finansowe tej zmiany Taryf dla 4-ososbowej rodziny przy zużyciu
wody 3 m3/osobę na miesiąc w sytuacji gdy wodomierz główny odczytywany jest co 2
miesiące, a rodzina korzysta zarówno z wody dostarczanej wodociągiem publicznym jak i z
odprowadzania ścieków do kanalizacji?
Proszę o podanie wskaźnika procentowego i kwoty brutto w złotówkach (z uwzględnieniem
opłaty abonamentowej)
Nowe Taryfy obowiązywały będą przez kolejne 3 lata. Ponieważ kolejne podwyżki Taryf
ogłaszane będą 4.01.2023 i 4.01.2024 – proszę również o podanie wskaźnika procentowego
i kwot w złotówkach dla wymienionej w p. 3 sytuacji w poszczególnych latach tj. 2023 i
2024. Jakie będą skutki finansowe w okresie pełnych 3 lat obowiązywania nowych Taryf
(dla syt. z p. 3, w % i PLN brutto)
O jaką podwyżkę Taryf dla wymienionej w p. 3 sytuacji wnioskował ZWiK składając
Wniosek Taryfowy Wodom Polskim prawie rok temu (luty 2021)?
Jakie pozycje kosztowe we wniosku taryfowym zakwestionowały Wody Polskie,
weryfikując tak długo tenże wniosek? Proszę o szczegółowa odpowiedź – w razie jej braku
lub zbytniej ogólności – będą stawiane kolejne pytania
Jaki wpływ na wysokość ostatniej podwyżki Taryf miały:
- dywidenda w wysokości 3 mln 200 tys. pobrana przez Prezydenta Miasta ze ZWiK,
– przekazanie 500 tys. pewnemu klubowi sportowemu w ramach akcji „Pij wodę z kranu”.
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Legutowski

