OPINIA NR 117/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 08.10.2019
w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków
działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu budowy
na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych wodą
z miejskich wodociągów – druk nr 665
Na podstawie § 30 ust. 4 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XLVIII/ 435/ 96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa
(Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525) postanawia się, co następuje:

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu
budowy na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych
wodą z miejskich wodociągów wniesiony przez Klub Radnych „Kraków dla Mieszkańców”
druk nr 665.

Uzasadnienie
Projekt uchwały zakłada montaż pitników na sieci wodociągowej w bardzo bliskiej od
siebie odległości wynoszącej zaledwie 500 [m] od dowolnie wybranego, uczęszczanego,
przez mieszkańca miejsca, bez uwzględnienia dostępności sieci na danym terenie.
Lokalizacja tak znacznej ilości pitników, wynosząca zgodnie z treścią uzasadnienia 400
sztuk, na terenie Gminy Miejskiej Kraków musi być poprzedzona analizą potwierdzającą
w pierwszej kolejności możliwości techniczne wykonania urządzenia, w tym odległość do
sieci wodociągowej, możliwość odwodnienia do kanalizacji lub montażu studni bądź
urządzeń rozsączających. W uzasadnieniu do projektu uchwały przywołano tylko koszty
zakupu urządzenia bez podania kosztów dodatkowych, jakie należy ponieść aby dany pitnik
został zamontowany na sieci wodociągowej. Należy wspomnieć, że dla każdego
z montowanych pitników wykonywana jest odrębna dokumentacja projektowa. Koszt
wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacji jednego pitnika kształtuje się aktualnie
na poziomie około 30.000 zł netto (zgodnie z danymi MPWiK S.A w Krakowie) i obejmuje:
-wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej,
-zakup niezbędnej armatury,
-wykonanie przyłącza wodociągowego oraz odwodnienia do kanalizacji.

Dodatkowo należy uwzględnić nakłady na zakup samego urządzenia, które wahają się
w zależności od rodzaju zastosowanych rozwiązań technicznych, funkcjonalności oraz
materiałów - od 19.000 zł do 43.000 zł netto. W tej sytuacji trzeba przyjąć, że łączny koszt
wykonania jednego pitnika wyniesie od 49.000 do 73.000 zł netto.
Przy zakładanych w projekcie uchwały 400 sztukach pitników koszt realizacji
przedsięwzięcia waha się w granicy od 19 600 000 zł do 29 200 000 zł a nie 8 000 000 zł.
Należy również wskazać na konieczność zapewnienia właściwych warunków
eksploatacji pitników w zakresie utrzymania czystości oraz okresowych przeglądów.
Elementy tych urządzeń, w szczególności misy pitników ulegają częstemu zabrudzeniu.
Niezbędne jest zatem codzienne wykonywanie czynności konserwacyjnych w celu
utrzymania estetyki oraz bezpieczeństwa dla korzystających. Roczny koszt przedmiotowych
prac eksploatacyjnych dla jednego pitnika wynosi około 24 000 zł netto, przy czym
w przypadku dużej ilości obsługiwanych urządzeń wspomniany koszt jednostkowy byłby
relatywnie niższy.
Należy wspomnieć, że Wodociągi Miasta Krakowa, mając na uwadze uciążliwości
związane z upalną pogodą, udostępniają beczkowozy z wodą dla mieszkańców oraz turystów
w miejscach o największym natężeniu ruchu pieszego. Ponadto od 2017 roku Wodociągi
Miasta Krakowa realizują projekt pn. „W Krakowie dobra woda prosto z kranu w Twojej
szkole!”. W ramach programu urządzenia montowane są w krakowskich szkołach,
dotychczas zainstalowano ich 90. MPWiK otrzymało również zgłoszenia z krakowskich
urzędów, efektem czego jest montaż pitników również w obiektach Urzędu Miasta Krakowa
(8 szt.) w placówce Urzędu Marszałkowskiego (2 szt.) w budynku Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2 szt.) a także w Instytucie Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytecie Pedagogicznym. W ramach programu
„W Krakowie dobra woda prosto z kranu w Twoim Szpitalu!” zamontowano pitniki
w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla oraz Szpitalu Specjalistycznym
im. S. Żeromskiego.
Mając na uwadze wskazane powyżej okoliczności opiniuję projekt uchwały negatywnie.

