
Oświadczenie złożone 

przez senatora Władysława Komarnickiego 

na 54. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 stycznia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Konsekwencją wejścia w życie uchwalonej 27 października 2017 r. nowelizacji ustawy o zbiorowym zao-

patrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej u.z.z.w.) było przedstawienie 11 stycznia 

2018 r. przez Ministerstwo Środowiska projektu nowego rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-

wadzanie ścieków (dalej: projekt). 

Rozporządzenie w rzeczywistości jest kompilacją aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia 

z 2005 r. z kilkoma nowymi normami wdrażającymi rozwiązania zapowiadane przez przedstawicieli rządu 

w ciągu ostatnich miesięcy, a zmierzającymi przede wszystkim do ograniczenia wysokości cen i stawek opłat 

za wodę i ścieki. Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na wyznaczenie trzyletniej perspektywy, jaka bę-

dzie brana pod uwagę przy kalkulacji taryf. Lata obrachunkowe, z których koszty będą stanowiły podstawę 

wyliczenia cen i stawek opłat za wodę i ścieki, zostały zdefiniowane jako 36 kolejnych pełnych miesięcy 

poprzedzających o nie więcej niż 120 dni dzień złożenia wniosku taryfowego (§2 pkt 7 projektu). Konse-

kwentnie projekt modyfikuje kształt załączników do wniosku taryfowego (§19 ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 3 

i 4 lit. i). Niestety ich zapisy budzą kontrowersje. 

Treść projektu, a zwłaszcza tabel stanowiących załączniki do wniosku taryfowego, wskazuje jednoznacz-

nie, iż w nowych taryfach kalkulowana powinna być jedna stała cena za wodę oraz ścieki za cały trzyletni 

okres, zamiast przyjęcia ścieżki cenowej określającej odrębne ceny na każdy rok obowiązywania taryf, tak 

jak zmieniać się będą w tym okresie rzeczywiste koszty i przychody przedsiębiorstwa. Takie uśrednienie cen 

w całym okresie spowoduje dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych perturbacje podatkowe 

i księgowe (nadmierny zysk skutkujący ciężarami podatkowymi w pierwszych latach obowiązywania taryfy 

i stratę w późniejszym okresie), ale także nieuzasadnione obciążanie odbiorców usług kosztami, których 

przedsiębiorstwo jeszcze nie poniosło. 

W związku z powyższym proszę o informację w przedstawionej sprawie. 

Z wyrazami szacunku 

Władysław Komarnicki 

 
 


