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OD NOWEGO ROKU DRO˚EJ ZA BILETY ZKM I WOD¢
Gdaƒscy radni przyj´li uchwa∏´, na mocy której od 5 stycznia 2001 roku obowiàzujà nowe ceny jednorazowych biletów ZKM Gdaƒsk. Bilety miesi´czne dro˝ejà ju˝ od
1 stycznia.
3 z∏ote i 55 groszy, po uwzgl´dnieniu m.in. podatków VAT i od nieruchomoÊci, czyli o 65 groszy wi´cej
ni˝ dotychczas, od 1 stycznia 2001 roku p∏aciç b´dà
mieszkaƒcy Gdaƒska ∏àcznie za metr szeÊcienny wody pobieranej z miejskich wodociàgów i za wprowadzenie Êcieków do miejskich zbiorczych urzàdzeƒ kanalizacyjnych eksploatowanych przez Saur Neptun
Gdaƒsk SA. Oznacza to wzrost ceny w stosunku do
2000 roku o 22 procent. Nowe stawki zosta∏y przyj´te przez Zarzàd Miasta po d∏ugotrwa∏ych negocjacjach z firmà Saur Neptun Gdaƒsk, a zatwierdzi∏a je
Rada Miasta Gdaƒska podczas sesji w listopadzie
2000 roku. Przy za∏o˝eniu Êredniego na osob´ miesi´cznego zu˝ycia wody na poziomie 3,3 metra szeÊciennego i zak∏adanym podobnym poziomie odprowadzanych Êcieków, nowe ceny oznaczajà dla mieszkaƒców Gdaƒska koniecznoÊç zap∏aty za wod´ o 2,15
z∏ miesi´cznie wi´cej ni˝ w roku 2000.
W uchwale Rady Miasta cen´ brutto metra szeÊciennego pobieranej wody skalkulowano na 1,72 z∏,
z czego 24 grosze wyniesie cz´Êç nale˝na miastu,
a 1,48 z∏ op∏ata eksploatacyjna dla spó∏ki Saur Neptun Gdaƒsk SA.
Odprowadzenie metra szeÊciennego Êcieków kosztowaç b´dzie natomiast gospodarstwa domowe brutto 1,83 z∏, z czego 32 grosze stanowi cz´Êç nale˝na
miastu, a 1,51 z∏ to op∏ata dla SNG.

¸àcznie cz´Êç ceny brutto nale˝na miastu wynosi
zatem 56 groszy za metr szeÊcienny, co oznacza
wzrost w stosunku do ubieg∏ego roku o 10 procent,
a op∏ata eksploatacyjna brutto dla spó∏ki SNG to
2,99 z∏ (wzrost o 25 procent).
Dla innych ni˝ gospodarstwa domowe odbiorców
∏àczna op∏ata za metr szeÊcienny wody i odprowadzanych Êcieków wzrasta brutto, zgodnie z uchwa∏à,
do 4,70 z∏ za metr szeÊcienny, czyli o 22 procent.
Nowe stawki op∏at za wod´ i Êcieki przyj´to bioràc
pod uwag´ wprowadzenie podatku VAT, niekorzystne kszta∏towanie si´ wskaênika inflacji, wzrost cen
paliw oraz zmiany przepisów o podatku od nieruchomoÊci, które wprowadzi∏y opodatkowanie rurociàgów wodno-kanalizacyjnych i budowli s∏u˝àcych do
odprowadzania i oczyszczania Êcieków na poziomie
0,7 procent ich wartoÊci. Wp∏ywy do kasy miasta, b´dàcego w∏aÊcicielem infrastruktury wodociàgowej
i kanalizacyjnej, zaplanowano w przysz∏ym roku,
przy uwzgl´dnieniu nowych cen, na poziomie 18,1
miliona z∏otych. Pieniàdze te przeznaczone zostanà
na popraw´ systemu wodociàgowo-kanalizacyjnego
Gdaƒska.
Zgodnie z ustaleniami z Zarzàdem SNG SA, w roku 2001 nie przewiduje si´ innych podwy˝ek op∏at za
wod´ i Êcieki. ■
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W Gdaƒsku do czasu wprowadzenia taryfy
czasowej (upowa˝niajàcej do
dowolnej iloÊci przesiadek) tj. do roku 1993
stosowana by∏a (tak jak obecnie w Gdyni)
taryfa jednolita (bilet na jednà lini´ bez
mo˝liwoÊci przesiadek).
Cen´ jednego statystycznego biletu jednorazowego, odpowiadajàcej cenie biletu,
którà pasa˝er p∏aci za przejazd jednà linià
(wg taryfy jednolitej) wyznaczajà wp∏ywy
z biletów jednorazowych podzielone przez
iloÊç sprzedanych biletów.
W roku 2000 wynosi ona 1,29 z∏, a na rok
2001 1,42 z∏.
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