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Urzcid Miejski w Koninie 
Bi-:ro RaiJy Miasta 

W odpowiedzi na interpelacj^ Pana Radnego z dnia 20.04.2016 r., dotyczqc^ 

Tramwaju Wodnego „Pociejewo 1" informuj^: 

Przedsi^biorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. wybudowato jedn^ 

prototypow^ lodz motorowq Pociejewo. Obecnie opracowywane kolejne koncepcje, ktore 

b^d^ przedstawiane potencjalnjon klientom. Prowadzone rozmowy, zwi^ane 

z wykorzystaniem w tym zakresie potencjahi Spolki, zarowno zwi^zanego z pracownikami, 

jak i mozliwo^ciami technicznymi. 

Prawd^ jest, ze za posrednictwem poczty elektronicznej przeslano do PKS zapytanie, 

w ktorym nadawca wyrazal zainteresowanie jednostk^. Jak si? p6zniej okazato byla to 

prowokacja przygotowana przez Pana Duczmala ze Stowarzyszenia Akcja Konin. 

Faktycznie w korespondencji mailowej pacUo stwierdzenie, iz „ceny podobnych 

katamaranow ksztaltujq si^ od kilku do kilkunastu tysi^cy zlotych, przede wszystkim 

w zwiqzku z faktem zastosowanego wyposazenia, technologii, projektu i indywidualnych 

wymagan klienta". Jednak ze strony PKS byta to pomytka pisarska, chodzilo bowiem 

o to, ze „ rdznice ceny podobnych katamaranow ksztaltujq siq od kilku do kilkunastu tysi^cy 

zlotych, przede wszystkim w zwiqzku z faktem zastosowanego wyposazenia, technologii, 

projektu i indywidualnych wymagan klienta ". Zblizony koszt budowy katamaranu wskazala 

w korespondencji z Panem Duczmalem firma Waterbus : wersja podstawowa kosztuje 82.500 

euro brutto, co po przeliczeniu przy kursie euro z dnia 28.04.2016 roku na poziomie 4.39 zl , 

daje kwot? 362.175,00 zl brutto. 

Pomimo, iz wybudowany przez PKS statek to prototyp, realizowany na bardzo 

ambitnym i wymagaj^cym projekcie, jego finalna cena oscyluje w granicach podobnych 

katamaranow, produkowanych na znacznie wi^ksz^ skal?. 



Od maja biezacego roku dzierzawc^ lodzi motorowej jest Miejski Osrodek Sportu 

i Rekreacji w Koninie. Miejscem cumowania lodzi, potocznie nazywanej „Tramwajem 

Pociejewo" jest osrodek wypoczynkowy w Gostawicach. Za 45-miiiutowy rejs po jeziorze 

dorosty zaptaci 13 zlotych, a dziecko do lat 12 - 7 z l . 

Od maja tramwaj bedzie plywac od wtorku do pi^tku w godzinach od 16.00 do 18.00 

(to ostatnia godzina rejsowa), a w soboty i niedziele od 11.00 do 18.00. Poniedziatki 

przeznaczone b^dq na przegl^dy techniczne. W lipcu i w sierpniu tramwaj bedzie kursowal 

w dni powszednie (wtorek - pi^tek) od godziny 12.00 do 18.00, w soboty, niedziele i swi^ta 

od 11.00 do 18.00. Warunkiem odbycia si? rejsu jest zebranie minimum 8 osob. 

Dodatkowo, poza wskazanymi godzinami, tramwaj b?dzie mozna wynaj^c za kwot? 

150 zlotych za godzin? rejsu, po wczesniejszym ustaleniu terminow. 

Ponizej szacunkowe koszty funkcjonowania tramwaju, liczone na okres 5 miesi^cy 

funkcjonowania (przy zalozeniu: rejs po jeziorze Patnowskim, bez sliizowania, bez rejsow 

zamawianych): 

1. Paliwo: 8 - 1 1 litrow/godz. (731 godz. X 4,2 z l x 11 litrow x 5 miesi^cy 

= 33.771,20 z!) 

2. Oleje i smary: 0,5% koszt6w paliwa za 5 miesi?cy = 168,85 zl) 

3. Z^oga: 

- kapitan 30 zt/rbg 

- marynarz 15 zl/rbg 

- l^cznie: 45 zi x 731 rbg = 32.895 zl 

4. Energia elektryczna: 

- 1,5 % kosztow paliwa za 5 miesi^cy = 506.56 zl 

5. Utrzymanie czystosci: 20 zt/dob? x 28 dni = 560 zl x 5 miesi?cy = 2.800 zl 

- woda, scieki: 0,5 % kosztow paliwa za 5 miesi^cy = 168,85 zl 

6. Oplata za dzierzaw?: 68.880 zl 

7. Oplata za pomost (RZGW) 3.000 zl 

8. Laczne koszty: 142.190,46 zl 

Do wiadomosci: 
1. Przewodnicz^cy Rady Miasta 

Jozefiomcki 


