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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Ministrze! 
Niemal każdego roku powraca problem niewystarczającego dostępu mieszkańców powiatu limanowskie-

go do bieżącej wody pitnej. W ostatnich latach na terenie powiatu kilkakrotnie odbywały się w tej sprawie 
spotkania z przedstawicielami rządu. Największe z nich odbyło się w Limanowej 30 stycznia 2006 r., z mojej 
inicjatywy, z udziałem ówczesnego ministra środowiska, profesora Jana Szyszki. Mówiono wówczas o po-
trzebie budowy zbiornika wodnego w Młynnem, który to zbiornik znacznie przyczyniłby się do poprawy 
omawianej sytuacji, oraz o rozbudowie sieci wodociągowej. Dostęp mieszkańców powiatu limanowskiego do 
wody jest ograniczony latem i jesienią, gdy występują małe opady deszczu, a także zimą, gdy silne mrozy na 
długie tygodnie ścinają lodem ziemię i rzeki. Klimatolodzy przestrzegają, że w naszym klimacie umiarkowa-
nym okresów suszy będzie przybywać. Z badań wykonanych w 2012 r. przez Państwową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Limanowej wynika, że tylko 31% mieszkańców powiatu korzysta z wody wodociągo-
wej o systematycznie kontrolowanej jakości. Jak informuje sanepid, w powiecie trzydzieści dziewięć tysięcy 
osób korzysta z wodociągów sieciowych, pozostałe osiemdziesiąt osiem tysięcy zaś – z indywidualnych ujęć 
wody, które są mało wydajne. W celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców powiatu w dobrą wodę o systema-
tycznie nadzorowanej jakości sanepid zaleca rozbudowę istniejących wodociągów oraz budowanie nowych w 
rejonach pozbawionych zbiorowego zaopatrzenia w wodę – jak na przykład Raba Niżna, Lubomierz, Wyso-
kie, Kanina, Jurków. 

W wyniku próśb kierowanych do biur parlamentarnych przez mieszkańców powiatu limanowskiego, któ-
rzy już drugi rok doświadczają przykrych skutków coraz częstszych okresów suszy, zwracam się z zapyta-
niem, czy według Pana Ministra zasadne byłoby wykonanie pełnej dokumentacji opisującej skalę zjawiska 
braku dostępu mieszkańców powiatu limanowskiego do bieżącej wody pitnej, i na tej podstawie, w porozu-
mieniu z lokalnymi samorządami, wypracowanie planu sukcesywnego, rozłożonego na najbliższe lata, finan-
sowania budowy jakże bardzo potrzebnej sieci wodociągowej na terenach ziemi limanowskiej? Czy w opinii 
Pana Ministra instytucją wiodącą w opracowaniu takiego dokumentu mógłby być Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej? 

W ostatnich tygodniach lokalne media opisywały ciężką sytuację na terenie całego powiatu 
(www.limanowa.in – materiał „Duże problemy z wodą” z dnia 12 września 2012 r.). Ufam, że po dokonaniu 
konsultacji, w tym także z lokalnymi samorządami powiatu limanowskiego, w niedługim czasie problem 
może zostać rozwiązany. Ziemia limanowska, jako teren o dużym potencjale rozwoju agroturystyki nie może 
być jednocześnie terenem, na którym regularnie występuje problem z dostępem mieszkańców do bieżącej 
wody. 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




