
UCHWAŁA NR 179/XXV/2016
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektu nowej ustawy Prawo wodne i przewidywanych przez 
firmy wodociągowe skutków finansowych jej wprowadzenia

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446)

Rada Gminy Konopiska
uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjąć stanowisko w sprawie projektu nowej ustawy Prawo wodne i przewidywanych przez firmy 
wodociągowe skutków finansowych jej wprowadzenia w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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Załącznik do Uchwały Nr 179/XXV/2016

Rady Gminy Konopiska

z dnia 20 października 2016 r.

STANOWISKO RADY GMINY KONOPISKA W SPRAWIE PROJEKTU NOWEJ USTAWY PRAWO 
WODNE I PRZEWIDYWANYCH PRZEZ FIRMY WODOCIĄGOWE SKUTKÓW FINANSOWYCH 

JEJ WPROWADZENIA

Po zapoznaniu się z tematem prac legislacyjnych nad projektem nowej ustawy Prawo Wodne i 
przewidywanych przez firmy wodociągowe skutków finansowych jej wprowadzenia, jako organ stanowiący 
Gminy pragniemy zwrócić uwagę Ustawodawcy za pośrednictwem posłów regionu częstochowskiego na 
przewidywane skutki tej regulacji i zagrożenia społeczno-gospodarczo-finansowe z niej wynikające. Wobec 
wszystkich mieszkańców naszej społeczności lokalnej czujemy się zobowiązani do wyrażenia protestu 
przeciw tak drastycznemu wzrostowi stawek i opłat.

Prowadzone przez poszczególne firmy wodociągowe szacunki wzrostu kosztów opłat za pobór wody 
jednoznacznie wskazują, że nowa ustawa spowoduje wzrost opłat za wodę w wysokości trudnej do 
uzyskania społecznej akceptacji.

W przedmiotowej ustawie najbardziej kontrowersyjna jest zmiana wysokości opłat za pobór wód 
podziemnych. Opłata ta ma faktycznie charakter nowego podatku i spowoduje dla wielu dziedzin gospodarki 
i odbiorców indywidualnych znaczne obciążenia finansowe.

Analiza zapisów projektu ustawy pozwoliła na wstępne wyliczenie przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., które wykonuje na terenie Związku 
Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie usługi z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, że możliwy najwyższy wzrost cen wody 
spowodowany jedynie jednym czynnikiem tj. wzrostem opłat za pobór wód może wynieść 17,7%. Wartość 
ta w przeliczeniu na cenę to 0,69 zł/m3. Po doliczeniu tak wyliczonego kosztu poboru wód cena wody 
wynieść może 4,58 zł/m3. Dla jednostek użyteczności publicznej wzrost opłat to 24,17% czyli o 0,94 zł/m3, 
dla przemysłu w zależności od rodzaju działalności wzrost cen może mieścić się między 23,58 % a 66,12%. 
Przy wzroście o 66,12% cena wyniesie 6,62 zł/m3 zamiast dotychczasowej – 3,99 zł/m3.

W 2015 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. odprowadziło 
tytułem opłaty za pobór wód podziemnych kwotę 2 012 634 złotych. Tymczasem szacowana według 
projektu ustawy kwota opłaty z tego samego tytułu może wynieść 12 760 000 złotych tj. może wzrosnąć o 
643%.

Naszym zdaniem drastyczny wzrost cen wody zdecydowanie przekracza próg akceptowalności 
społecznej. Wydatki na wodę mogą okazać się dla rodzin i przedsiębiorców jednym z największych obciążeń 
finansowych w ich budżetach.

Proponowane zmiany przepisów mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, a zatem temat 
wymaga niezwłocznego działania by powstrzymać bardzo niekorzystne zmiany prawa.
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