Szanowni klienci Spółki PPK,
W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi cen
usług świadczonych przez PPK, Spółka pragnie przedstawić
krótkie wyjaśnienie.
Taryfy za usługę odprowadzania i oczyszczani ścieków są
liczone w naszym przedsiębiorstwie w oparciu o tak zwane
„rozporządzenie
taryfowe”1.
Firma
nasza
jest
zobowiązana do takiego naliczania ceny usługi i nie ma
możliwości odstąpienia od tej metody. Naliczamy
wszystkie koszty, do których zobowiązuje nas
Rozporządzenie, a w tym: amortyzację, podatek od
nieruchomości, koszty osobowe, koszty remontów
i napraw, koszty materiałów oraz koszty ponoszone na
spłatę kredytów i odsetek od nich. Kredyty zaciągane przez
nasze przedsiębiorstwo są wykorzystywane tylko i
wyłącznie na rozbudowę i modernizację infrastruktury
ściekowej, którą obsługuje Spółka. Oznacza to, że jeśli
zaciągamy kredyt na budowę kanalizacji (np. w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie), to musimy go spłacać i jest to
czynione ze środków taryfowych – czyli z opłat za ścieki.
W ten sposób finansowane są inwestycje prośrodowiskowe. Amortyzacja jest również wykorzystywana
do sfinansowania udziału własnego Spółki w inwestycji,
ponieważ nikt nie udziela kredytów, jeśli nie ma się udziału
własnego. I tak, przykładowo, aby zrealizować inwestycję
za 1 milion złotych, możemy otrzymać kredyt w wysokości
500 tysięcy złotych, ale musimy mieć 500 tysięcy własnych
funduszy – i na to bierzemy pieniądze z amortyzacji.
Podatek od nieruchomości, z kolei, jest naliczany i wprost
przelewany na konto gmin, które go naliczają, i stanowi
przychód gmin – Spółka w żaden sposób tych pieniędzy
nie wykorzystuje.
Same koszty amortyzacji i podatków od nieruchomości,
w naszej Spółce stanowią od 40 do 50% wszystkich
kosztów taryfowych, w zależności od gminy – a taryfy są
naliczane odrębnie dla każdej gminy. Jeśli porównamy te
wartości do cen w gminach nie obsługiwanych przez PPK,
jasno widać, że to jest ta główna różnica w wysokości opłat
– gdyby odjąć od naszych opłat amortyzację i podatek
(czyli, w ogólnym sensie, koszty odinwestycyjne) – byłyby
one około dwukrotnie niższe – a w ten sposób
porównywalne z pozostałymi gminami.

Dlaczego tak się dzieje, że w gminach, które nie są
udziałowcami koszty ściekowe są dwukrotnie niższe niż u
nas? Myślę, że przynajmniej w części dlatego, że w tych
gminach, nie nalicza się podatków od nieruchomości oraz
kosztów amortyzacji, a inwestycje są finansowane
bezpośrednio z budżetu gmin, podobnie jak spłaty
kredytów. W ten sposób, to gminy finansują gospodarkę
ściekową. Jeśli do tego dołoży się nie naliczanie innych
kosztów, takich jak remonty, czy niektóre składniki płac (co
zdarza się w innych gminach) – to otrzymujemy cenę za
ścieki na poziomie 3-4 zł/m3. Trzeba tutaj zaznaczyć, że
niektóre Gminy stosując taki mechanizm finansowania
gospodarki ściekowej mogą spowodować ograniczenie
możliwości sprawnego i bezkolizyjnego finansowania
dużych inwestycji kanalizacyjnych.
Czy jest to mechanizm lepszy? Ja tego nie wiem. Z jednej
strony obniża się w ten sposób cenę dla mieszkańców, ale
z drugiej strony gmina musi sfinansować gospodarkę
ściekową wraz z remontami i awariami, co oznacza, że ma
mniej pieniędzy na szkoły, nowe drogi i chodniki, pomoc
społeczną, odśnieżanie czy budowę wodociągów. Takie
decyzje należą do włodarzy gmin i muszą być
podejmowane ze szczególną dbałością o budżety
samorządowe. Nie wszędzie takie mechanizmy można
zastosować. Myślę, że te zależności wyjaśnił wystarczająco
Pan Burmistrz Szczawnicy w swoim stanowisku
opublikowanym w dniu 3.12.2015.

Szanowny kliencie PPK. Mam nadzieję, że lektura tego
krótkiego wyjaśnienia pozwoliła zrozumieć dlaczego
widoczne są tak duże różnice w cenach pomiędzy PPK a
innymi gminami. Zaznaczam, że Spółka nasza jest firmą
otwartą i jeśli potrzebne są jakiekolwiek dalsze
wyjaśnienia merytoryczne, służymy pomocą. Z
podobnymi propozycjami zwracałem się wielokrotnie
wcześniej do radnych gminnych – finanse Spółki są
przejrzyste, zapraszamy upoważnionych przedstawicieli
gmin do audytowania naszej firmy.

Dariusz Latawiec
Prezes Zarządu
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Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dziennik Ustaw 127, poz. 886 z
roku 2006).
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