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Tańsze
życie

od 2020 roku obniżenie
o średnio 38% opłat za
wodę, kanalizację,
ciepło i śmieci

O tym, jak mieszka się w mieście, w dużej mierze
decydują koszty życia. Na ich część spory wpływ
mają władze miasta i miejskich spółek. To one
ustalają stawki niektórych podatków i opłat, które
musimy płacić. To choćby opłaty za wodę
i kanalizację oraz za ciepło z miejskiej sieci.
W teorii powinny rosnąć tylko o tyle, ile wynosi
inflacja. Ale rosną znacznie bardziej.
Porównaliśmy wysokość opłat w Krakowie, jaka
obowiązywała na koniec 2017 roku, z ich
poziomem w 2002 roku, kiedy Jacek Majchrowski
po raz pierwszy został prezydentem Krakowa.
Inflacja w tym okresie – czyli w latach 2002-2017
– wyniosła 35%. A jak zmieniły się stawki?
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Woda i kanalizacja
– wzrost o 148%
10,15 zł*

Stawka obowiązująca w roku 2002: 4,10 zł
Stawka obowiązująca w roku 2017: 10,15 zł
Wzrost: 148%
Inflacja: 35%

148%

wzrost kosztów
wody i ścieków
od 2002

4,10 zł*
35%

wzrost inflacji
od 2002

stawka
2002

stawka
2017

wzrost kosztów
i wzrost inflacji

* Zsumowana stawka opłaty za 1 m3 dostarczonej
wody i 1 m3 odebranych ścieków.
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Jaka powinna być stawka,
gdyby rosła tylko o inflację:

5,53 zł

Ciepło z miejskiej sieci
– wzrost o 83%
59,73 zł*
32,62 zł*

83%

Jaka powinna być stawka,
gdyby rosła tylko o inflację:

35%

44,04 zł

wzrost ceny
ciepła od 2002

wzrost inflacji
od 2002

stawka
2002

stawka
2017

* Średnia cena jednego GJ
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Średnia cena sprzedaży przez MPEC jednego
gigadżula w roku 2002: 32,62 zł
Średnia cena w roku 2017: 59,73 zł
Wzrost: 83%
Inflacja: 35%

wzrost kosztów
i wzrost inflacji

Opłata za
wywóz śmieci

50 zł
miesięcznie
w Krakowie
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28 zł
miesięcznie
w Łodzi

Każdy z nas, kto jest właścicielem domu albo
mieszkania, musi płacić także za wywóz śmieci
– w Krakowie niemało. Czteroosobowa krakowska
rodzina, mieszkająca w bloku, płaci za śmieci 50 zł
miesięcznie – ale pod warunkiem, że odpady są
segregowane. Dla porównania w Łodzi taka sama
rodzina zapłaci miesięcznie 28 zł, czyli o prawie
połowę mniej, niż w Krakowie. Dlaczego w Łodzi, która
i powierzchnią, i liczbą mieszkańców jest bardzo
zbliżona do naszego miasta, da się to robić taniej?

Dlaczego opłaty lokalne,
które ustalają władze
miasta, są tak wysokie?

Przyczyny mogą być różne. Być może to
nieefektywne zarządzanie w spółkach miejskich
czy marnotrawienie pieniędzy. Powodem mogą
też być zbyt liczne zarządy miejskich spółek i za
wysokie pensje ich członków. Przyjrzyjmy się
tym ostatnim.

381.906 zł

415.434 zł

425.005 zł

475.862 zł

zarobił w 2017 roku
prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów
i Kanalizacji

zarobił w 2017 roku
prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Energetyki
Cieplnej

zarobił w 2017 roku
prezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Oczyszczania

zarobił w 2017 roku
prezes Krakowskiego
Holdingu Komunalnego,
spółki nadzorującej
MPWiK i MPEC

3.600 zł – średnio o tyle wzrosły miesięczne
zarobki członków zarządów miejskich spółek po
podwyżkach w 2017 roku
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CO ZROBIMY?
Obniżymy stawki:

o 45%

o 26%

o 44%

5,53zł *

44,04zł *

28zł

opłaty za wodę
i kanalizację

opłaty za
ciepło

opłaty za
śmieci

* stawka z 2002 roku + inflacja
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Stawki wszystkich tych opłat w przyszłości będą
rosły tylko o wskaźnik inflacji.

Tańsze życie
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Dołącz do mnie
na www.gibala.pl!

