
PROTOKÓŁ nr 23/2018 

z posiedzenia  

Komisji do spraw majątku spółek miejskich 
Rady Miejskiej w Radomiu 
z dnia 02 lipca 2018 r. 

 
 
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy 
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył i na 
nim przewodniczył Pan Roman Korczyński Przewodniczący Komisji, który powitał 
wszystkich Członków Komisji oraz zaproszonych Gości. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 22 z posiedzenia Komisji. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w Radomiu zawartego 

na druku Nr 631 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia w celu przekazania 
go do zaopiniowania organowi regulującemu. 

3. Sprawy różne.          
 
 
 
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia, 
który został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.1. Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 2. Przewodniczący Komisji Roman Korczyński poprosił o przedstawienie 
projektu uchwały zawartego na druku nr 631. 
Prezes spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Leszek Trzeciak 
poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zmianie uległa procedura uchwalania 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przed przyjęciem uchwały 
o zatwierdzeniu takiego regulaminu przez Radę Miejską Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. 
przedstawiają Radzie Miejskiej projekt Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. Zgodnie z procedurą określoną w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, Rada Miejska 
w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, po 
dokonaniu jego analizy, przekazuje projekt nowego regulaminu organowi 
regulacyjnemu tj. w tym przypadku Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu zaopiniowania 
i wydania postanowienia.  
Nowy Regulamin jest bardziej przyjazny dla mieszkańców. Wprowadzono w nim zapis 
o możliwości zgłoszenia reklamacji, mieszkaniec występując o nowe warunki 
techniczne na podłączenie do sieci będzie składał jedynie podanie.  
Radna Małgorzata Zając zapytała, jak będzie wyglądała procedura związana 
z podwyżkami opłat za wodę. Prezes spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu 
Sp. z o.o. Leszek Trzeciak odpowiedział, że zgodnie ustawą o zbiorowym 



zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wodociągi Miejskie 
składają wniosek o zatwierdzenie nowych taryf do regulatora, którym w tej chwili jest 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Zgodnie z nowym prawem taryfa ma obowiązywać 3 lata, Wodociągi Miejskie 
złożyły taki wniosek, który został zatwierdzony oraz opublikowany przez Wody Polskie 
i nowa taryfa wejdzie w życie 05.07.2018r. W okresie od 05.07.2018r. przez kolejne 
12 miesięcy taryfa za wodę będzie wynosiła brutto 3,91 zł przez następne 12 miesięcy 
3,95 zł a przez kolejne 4,01 zł natomiast cena za ścieki będzie wynosiła odpowiednio 
6,54 zł, 6,51 zł, 6,52 zł. W porównaniu z innymi miastami Radom wypada średnio jeżeli 
chodzi o ceny wody. Radna Małgorzata Zając zapytała, czy jest harmonogram prac 
kolejnych przyłączy. Prezes spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. 
Leszek Trzeciak odpowiedział, że taki harmonogram jest opracowany. Radny 
Ryszard Fałek zapytał, czym są Wody Polskie. Prezes spółki Wodociągi Miejskie 
w Radomiu Sp. z o.o. Leszek Trzeciak odpowiedział, że jest to przedsiębiorstwo 
państwowe zarządzające w całym kraju wodami powierzchniowymi jak również 
głębnymi. Radny Ryszard Fałek zapytał, gdzie były przekazywane opłaty za wodę 
i środowisko. Prezes spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Leszek 
Trzeciak odpowiedział, że opłaty za konserwację cieków rzek oraz związane 
z opadówką kierowane były do Marszałka i wynosiły około 400 000,00 zł rocznie, 
a obecnie będą one przekazywane do Wód Polskich. Radny Ryszard Fałek zapytał, 
kto przyjmował poprzedni regulamin. Prezes spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu 
Sp. z o.o. Leszek Trzeciak odpowiedział, że poprzedni regulamin przyjmowała tylko 
Rada Miejska natomiast obecnie  Rada Miejska przedkłada projekt, który Wody 
Polskie opiniują w formie postanowienia i od którego można się odwołać.  Radny 
Ryszard Fałek zgłosił swoje uwagi do regulaminu tj. brak wzoru umowy i wniosku 
o których jest w nim mowa. Przewodniczący Komisji Roman Korczyński zapytał, co 
w sytuacji gdy Rada Miejska uchwala ten regulamin, a Wodny Polskie wnoszą do niego 
jakieś zastrzeżenia, regulamin trafia ponownie na Radę Miejską  i Rada go nie 
przyjmuje. Prezes spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Leszek 
Trzeciak odpowiedział, że postanowienie Wód Polskich można zaskarżyć do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Radny Marek Szary przytoczył § 9 ust.2 
Regulaminu, który mówi, że Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo 
odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych 
możliwości świadczenia usług i zapytał co to oznacza. Prezes spółki Wodociągi 
Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Leszek Trzeciak odpowiedział, że oznacza to, iż 
Wodociągi Miejskie nie mają tam swoich sieci i nie ma technicznych możliwości 
natomiast są to sporadyczne przypadki.  Radny Marek Szary powiedział, że 
w regulaminie powinno być zapisane  do kogo można w takim przypadku się odwołać. 
Prezes spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Leszek Trzeciak 
powiedział, że w takiej sytuacji mieszkańcy pisma kierują do Prezydenta Miasta 
natomiast nie wie czy w regulaminie może być zapis o odwołaniu a jeżeli już to skoro 
Rada Miejska uchwala Regulamin to odwołanie powinno być kierowane do Rady.     
Przewodniczący Komisji Roman Korczyński zarządził głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 631. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 631 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomia w celu przekazania go do 
zaopiniowania organowi regulującemu (4 Radnych za 0 przeciw 1 wstrzymujący się). 
Opinia nr 12 stanowi załącznik do protokołu. 
               
 



Ad. 3. Nie było spraw. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim 
za przybycie i zamknął posiedzenie. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 
         

    Roman Korczyński 
 


