
  
 

  
 

STANOWISKO  
Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 27 sierpnia 2018 roku  
 

w/s cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

 
 
 

 Radni Rady Miejskiej w Radomiu stoją na stanowisku, że cena usługi zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków jest niewspółmiernie 
wysoka w stosunku do możliwości nabywczych mieszkańców Radomia i jest  wyższa niż  
w innych dużych miastach, w których zamożność mieszkańców jest o wiele większa niż 
mieszkańców Radomia. Dlatego wzywamy Prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego 
o złożenie wniosku, poprzez swych przedstawicieli w radzie nadzorczej, do zarządu 
Wodociągów Miejskich sp. z o.o. o przyjęcie uchwały o obniżeniu opłat za usługi 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków o 1 zł w tym: 
- obniżenie ceny opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę o 0,42 zł; 
-  obniżenie ceny opłat za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków o 0,58 zł. 
 

    
UZASADNIENIE 

 
Zarząd Wodociągów Miejskich sp. z o.o. W Radomiu wystąpił w marcu, za zgodą 
Prezydenta Radomia, do Przedsiębiorstwa Państwowego „Wody Polskie” o zgodę na 
podwyżkę cen i stawek opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków i Wody Polskie zatwierdziły tę podwyżkę, skutkiem czego od  
5 lipca 2018 roku przez następny rok cena dostarczenia jednego metra sześciennego 
wody wyniesie 3,91 zł, a odprowadzenia jednego metra sześciennego ścieków 6,54 zł. 
Łącznie wyniesie to 10,45 zł/ m sześcienny. W następnych dwóch latach przewidziane są 
dalsze podwyżki. W tym samym czasie niektóre miasta, jak np. Warszawa dokonały 
obniżki cen wody, inne pozostawiły na tym samym poziomie tak, że cena dostarczenia 
wody i odprowadzenia ścieków w Radomiu stała się jedną z wyższych wśród dużych miast 
Polski. Jednocześnie pan Prezydent pytany o dziennikarzy o skutki tej podwyżki dla 
mieszkańców Radomia stwierdził, że jest to podwyżka tylko o 1 zł dla każdego 
mieszkańca, więc skutek dla Radomian jest minimalny. 
Radni Rady Miejskiej w Radomiu stoją na stanowisku, że cena wody i odprowadzania 
ścieków jest za wysoka dlatego żądają działania Prezydenta mające na celu obniżenie 
ceny o 1 zł, czyli, jak sam pan Prezydent stwierdził, o kwotę minimalną. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         Dariusz Wójcik 


