
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

w dniu 7 października 2022 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Na konferencji prasowej w dniu 12 września 2022 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pan 

Marek Gróbarczyk, oraz zastępca prezesa Wód Polskich, pan Paweł Rusiecki, jednoznacznie stwierdzili, iż 

zapadła decyzja, aby w okresie najbliższego roku ceny i stawki opłat za wodę i ścieki uległy zamrożeniu, zaś 

organy regulacyjne zostały zobowiązane do restrykcyjnej analizy wniosków taryfowych przedsiębiorstw 

w celu niedopuszczenia do jakichkolwiek podwyżek. 

W trakcie konferencji wielokrotnie podkreślano, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gmin i to właśnie te jednostki powinny przejąć na siebie 

ciężar dofinansowania przedsiębiorstw. Źródłem środków na ten cel miałyby być środki otrzymane na 

podstawie procedowanej ustawy nowelizującej ustawę o dochodach własnych jednostek samorządu 

terytorialnego, która reguluje przekazanie samorządom kwoty 13,7 miliarda zł. 

Niestety, wspomniane środki nie stanowią żadnego dodatkowego wsparcia dla jednostek samorządu 

terytorialnego. Następuje tylko przesunięcie o kilka miesięcy przekazania kwot, które byłyby należne 

jednostkom w 2023 r. Co więcej, wbrew słowom pana ministra Gróbarczyka, do gmin nie trafi 

13,7 miliarda zł, bowiem ponad 2 miliardy zł przeznaczone są dla powiatów i województw, zaś 15% całej 

kwoty obligatoryjnie winno zostać przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie 

kosztów zakupu ciepła. Zatem kwota ta nie może stanowić wsparcia innych zadań gmin, a nawet gdyby 

w całości została przeznaczona na wsparcie sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, z pominięciem 

konieczności realizacji wszelkich innych zadań publicznych, i tak nie wystarczyłaby na zrekompensowanie 

choćby wzrostu samych kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy decyzja o niewprowadzaniu podwyżek cen i stawek opłat za wodę i ścieki ma uzasadnienie 

ekonomiczne? 

2. Jaka kwota trafi do gmin z przeznaczeniem wyłącznie na wsparcie sektora wodociągowo-

kanalizacyjnego? 

3. Czy jest planowane dodatkowe wsparcie sektora wodociągowo-kanalizacyjnego? Jeśli tak, to czy 

uwzględni ono potrzeby realizacji inwestycji i planów remontowych poszczególnych przedsiębiorstw? 
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