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Sekretarz Stanu

Marek Gróbarczyk

Znak sprawy: GM-DGWiZS-6.720.5.2021

Pani
Dorota Jakuta
Prezes
Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na pismo z dnia 18 maja 2021 r., znak: LEG/2021/8/PP, dotyczące informacji o realizowanych 
w Ministerstwie Infrastruktury pracach nad przepisami mającymi na celu ujednolicenie stawek w ramach 
działalności jednego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego uprzejmie przekazuję stosowne 
informacje. 

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace nad nowelizacją ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2021 r. poz. 2028, zwana dalej ustawą 
zzwoś). Wynika to w szczególności z konieczności transpozycji dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 
2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Jednocześnie w planowanych pracach przewidziano zmianę przepisów regulujących kwestie taryf, tak aby 
wyeliminować przypadki, w których jest duża różnica wysokości taryf na terenie działania danego 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Na potrzebę uregulowania tej kwestii wskazują zgłaszane 
do tutejszego urzędu przypadki występowania znaczących różnic w stawkach opłat w ramach jednego 
przedsiębiorstwa, w których zgodnie z przekazanymi informacjami, pewne gminy były stawiane 
w korzystniejszej pozycji niż pozostałe. W wyniku tego pewne grupy odbiorców usług ponosiły dużo wyższe 
koszty za tę samą usługę. 

W związku z powyższym w ramach prac nad nowelizacją ustawy zzwoś Ministerstwo Infrastruktury zamierza 
rozważyć także uregulowanie tej kwestii, aby różnice taryf w ramach jednego przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego były podyktowane wyłącznie udokumentowanymi różnicami w kosztach 
świadczenia usług. Opracowanie przepisów będzie poprzedzone szerokimi konsultacjami, w których 
uwzględniony zostanie także udział Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Jednocześnie pragnę podziękować za wkład Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w dotychczasowe 
działania podejmowane przez Ministerstwo Infrastruktury w ramach realizacji zadań resortu, a także za 
gotowość wsparcia i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem praktyków.       

Z poważaniem
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