
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 27. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie przez ministerstwo działań w sprawie 

planowanych podwyżek opłat za pobór wody przewidzianych w projekcie ustawy – Prawo wodne z dnia 

23 czerwca 2016 r. Planowane podwyżki mają związek z opłatą za korzystanie ze środowiska. 

Analiza porównawcza rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  

z dnia 12 października 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 1875) oraz projektowanej ustawy – Prawo wodne 

wskazuje na jednoznaczny zamiar wprowadzenia znaczących podwyżek opłat środowiskowych, w tym przede 

wszystkim opłat za pobór wody. W szczególności mowa tu o wzroście opłat za pobór wody wykorzystywanej 

do zaopatrzenia ludności. Aktualnie opłaty w tym zakresie wynoszą 0,068 zł za pobór 1 m
3
 wody podziemnej  

i 0,04 zł za pobór 1 m
3
 wody powierzchniowej śródlądowej. Zgodnie z projektem ustawy analogiczna opłata 

będzie wynosić od 0,15 zł do 0,60 zł za 1 m
3
 pobranej wody. W tym wypadku wzrost opłat może więc sięgnąć 

nawet 1000%. Na podstawie danych pochodzących z gmin terenu województwa lubuskiego (wg stanowiska 

Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 16/2016 z dnia 14 września 2016 r.) prognozuje się, że po 

wejściu w życie projektowanej ustawy cena w tym regionie wzrośnie od 4,3% do nawet powyżej 40%. 

Tak wysoki wzrost opłat wpłynie bezpośrednio na wysokość kosztów dostarczenia wody, a tym samym  

na jej cenę, której wysokość już teraz oscyluje na granicy progu akceptowalności społecznej. Tak drastyczna 

podwyżka nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego – już aktualny poziom ceny wystarcza na pokrycie 

kosztów jej dostawy. 

W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie stanowiska Pana Ministra w sprawie wymienionych 

argumentów oraz obniżenie planowanego poziomu podwyżek cen wody ze względu na ich bardzo drastyczny 

krótkoterminowy wzrost. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 


