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Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka 

W roku 2015 na terenie Pogórza Izerskiego wystąpiła klęska suszy. Najbardziej odczuły jej skutki 

gminy Mirsk, Lubomierz, Leśna, Stara Kamienica i Wleń. Od maja do dziś władze samorządowe tych 

gmin w celu zmniejszenia skutków suszy dowożą wodę do gospodarstw domowych z pomocą 

jednostek ochotniczych straży pożarnych. Najtrudniejsza sytuacja występuje na terenie gminy Mirsk. 

Zmniejszeniu uległa wydajność gminnych ujęć zaopatrujących mieszkańców miasta Mirsk w wodę. W 

celu zbilansowania potrzeb woda dowożona jest do ujęcia z odległości 35 km z Lwówka Śląskiego. 

Niskie dochody wymienionych samorządów powodują, że ponoszone z powodu suszy wydatki 

skutkują ograniczeniem działalności bieżącej i inwestycyjnej gmin. 

W celu rozwiązania tego problemu konieczne jest zbudowanie nowych ujęć głębinowych i sieci 

wodociągowych. Niektóre gminy są przygotowane dokumentacyjnie do takich zamierzeń 

inwestycyjnych, ale ich możliwości finansowana z własnych środków są niewielkie. 

Nadziei na zmianę tego stanu rzeczy samorządy upatrywały w nowej perspektywie finansowej 

2014–2020. Niestety środki do dyspozycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są niewielkie w stosunku 

do zgłoszonych potrzeb gmin z obszaru województwa dolnośląskiego. W ramach programów 

oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest możliwość wsparcia zadań z 

zakresu wodociągowania w formie niskooprocentowanych pożyczek. Jednak tego sposobu 

dofinansowania ze względu na niewielkie dochody wyżej wymienione gminy nie mogą rozpatrywać 

jako metody rozwiązania tak poważnego i kosztownego problemu. 

Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy nie byłoby zasadne rozważenie wprowadzenia 

zmian w finansowaniu budowy ujęć i sieci wodociągowych dla gmin w całej Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem gmin o niskich dochodach i dotkniętych suszą. Sugestie przedstawiane przez 

samorządy można ująć w następujące podpunkty: 

— zwiększenie kwoty w Regionalnym Programie Operacyjnym i Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na gospodarkę wodno-ściekową poprzez przeniesienie środków z priorytetów, w ramach 

których nie zostaną one wykorzystane w ogłoszonych naborach, lub z oszczędności przetargowych 

wybranych projektów dofinansowania, 

— wprowadzenie do programów NFOŚiGW oraz WFOŚiGW możliwości udzielania dotacji na 

zadania z zakresu wodociągowania w wysokości 80% wartości zadania, 

— zastosowanie mechanizmu stosowanego przez rząd przy usuwaniu skutków powodzi poprzez 

udzielanie wsparcia finansowego w wysokości 80% wartości zadania dla poszkodowanych 

samorządów, 

— wprowadzenie w życie nowego programu rządowego w celu zapewnienia zrównoważonego 

rozwoju gmin w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, dofinansowanego przez budżet 

państwa, a realizowanego przez wojewodów, wsparcie 80% wartości zadania w formie dotacji. 
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