
Oświadczenie złożone 

przez senator Grażynę Sztark i senator Jadwigę Rotnicką 

na 25. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 września 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z otrzymanym negatywnym stanowiskiem Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego 

w sprawie zmiany ustawy – Prawo wodne zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy istotnie 

koszty reformy gospodarki wodnej proponowane w projekcie zostaną w pełni przeniesione na społeczeństwo 

poprzez wprowadzenie szeregu opłat za korzystanie z wody (mających charakter obciążeń fiskalnych). 

W projekcie ustawy wskazuje się, że obowiązek wprowadzenia opłat za korzystanie z wody jest 

uwarunkowany zapisami ramowej dyrektywy wodnej. Jednak proponowana przez administrację rządową 

wysokość tych opłat rażąco odbiega od wysokości dochodów, jakie uzyskują podmioty i osoby fizyczne 

korzystające z zasobów wodnych naszego kraju. Komisja Europejska, obligując kraje wspólnoty, w tym 

Polskę, do wprowadzenia opłat za korzystanie z wody, w sposób jednoznaczny wskazuje, że ich wysokość 

winna być adekwatna do warunków panujących w każdym z państw członkowskich. Zaproponowane przez 

rząd wysokości opłat świadczą o tym, że będą one podstawowym źródłem utrzymania infrastruktury 

hydrotechnicznej naszego kraju, obciążając obywateli w sposób nieproporcjonalny do poziomu korzystania 

przez nich z usług wodnych. Z zapisów projektu nowelizacji ustawy – Prawo wodne wynika chęć 

przerzucenia odpowiedzialności za finansowanie gospodarki wodnej ze strony rządowej na społeczeństwo  

i funkcjonujących w nim właścicieli małych firm prowadzących m.in. działalność rolniczą, gospodarstwa 

rybackie czy małe elektronie wodne, nie wspominając o większych przedsiębiorstwach. Proponowane 

zmiany – w postaci wyższych podatków i cen żywności, czy nawet zmiany poziomu zatrudnienia  

w mniejszych miejscowościach – odczuje każdy obywatel. 

Duże zaniepokojenie budzi również fakt całkowitego ograniczenia w projekcie ustawy – poprzez 

centralizację zarządzania zasobami wodnymi – wpływu samorządów terytorialnych na politykę regionalną  

w obszarze gospodarki wodnej, czego efektem będzie brak możliwości realizacji strategii rozwoju 

regionalnego ze szkodą dla poziomu bezpieczeństwa powodziowego. 

Mając na uwadze przedstawione tu kwestie, uprzejmie prosimy o wnikliwą analizę założeń projektu 

ustawy – Prawo wodne, tak aby realizując wytyczne wynikające z prawa unijnego, uwzględnić 

uwarunkowania społeczne funkcjonujące w Polsce, i udzielenie nam odpowiedzi na temat stopnia 

zaawansowania prac nad wspomnianą ustawą i możliwości dokonania zmian proponowanych przez 

samorządy. 

Z wyrazami szacunku, 

Grażyna Sztark, 

Jadwiga Rotnicka 

 


