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Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca Komisji Środowiska Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju na temat 

projektowanych rozwiązań dotyczących problematyki wodno-

kanalizacyjnej. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Łukasz 

Abgarowicz, Wiesław Dobkowski, Stanisław Iwan, Stanisław 

Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Marek 

Martynowski, Jan Michalski, Andrzej Owczarek, Aleksander 

Pociej, Bogusław Śmigielski, Jan Wyrowiński, Roman Zaborowski, 

Marek Ziółkowski, 

 senatorowie członkowie Komisji Środowiska: Stanisław Gorczyca, 

Stanisław Hodorowicz, Andrzej Kobiak, Bogdan Pęk, Zdzisław 

Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: 

 podsekretarz stanu Paweł Orłowski wraz 

ze współpracownikami, 

 Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”: 

 prezes Dorota Jakuta wraz ze współpracownikami. 

 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Przewodnicząca obradom senator Jadwiga Rotnicka przypomniała, że w ubiegłym roku  

senackie komisje prowadziły prace nad zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nowelizacja miała określić precyzyjną definicję przyłącza 

kanalizacyjnego, ponieważ obowiązujące przepisy sprawiały problemy interpretacyjne i były 

przedmiotem licznych, często odmiennych orzeczeń sądowych. 

Prace komisji w Senacie w 2014 r. zostały w tej sprawie zawieszone na prośbę przedstawiciela 

ministerstwa infrastruktury w związku z powołaniem resortowej komisji kodyfikacyjnej w celu 

przygotowania projektu kodeksu budowlanego. 

Informację o wynikach prac resortowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego 

przedstawił podsekretarz stanu Paweł Orłowski. Projekt reguluje nie tylko proces realizacji 

zamierzenia budowlanego, ale również wszystkie okołosystemowe zagadnienia, które 

wymagały uporządkowania lub ujednolicenia. 

Komisja kodyfikacyjna zakończyła prace nad stosownymi projektami ustaw 25 lutego 

bieżącego roku i przekazała je ministrowi infrastruktury i rozwoju. Został już zakończony 

proces uzgodnień wewnątrzresortowych i w najbliższym czasie projekty zostaną skierowane do 

konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. 



- 2 - 

Radca prawny w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” Bartosz Rakoczy wyraził negatywną 

opinię o projektowanych rozwiązaniach. 

Senatorowie zadawali pytania dotyczące wykorzystania i rozliczania środków unijnych oraz 

kosztów budowy przyłączy. 

Odpowiadając na pytania i odnosząc się do wątpliwości, minister Paweł Orłowski zadeklarował 

chęć dalszej współpracy w ramach grupy roboczej z udziałem strony rządowej, przedstawicieli 

branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zainteresowanych parlamentarzystów. 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


