
Druk BRM ……  
Projekt z dnia………… 

 
 

UCHWAŁA NR ……… 
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia ……… 2011 r. 
 
 

stanowisko w sprawie prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.   
w Łodzi  

 
 

Na podstawie § 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi, stanowiącego 
załącznik Nr 7 do Statutu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 347, 
poz. 2860), Rada Miejska w Łodzi 
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W związku z ukazującymi się w środkach masowego przekazu informacjami 
o zamiarze Prezydent Miasta Hanny Zdanowskiej przekazania Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji Spółki z o. o. prywatnemu operatorowi, Rada Miejska w Łodzi stwierdza, że 
stanowczo sprzeciwia się tym planom. Rada Miejska podkreśla, że ZWiK to Spółka z długą 
tradycją, w dobrej kondycji finansowej, zaspokajająca w niezakłócony sposób potrzeby 
mieszkańców naszego Miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 
świadcząc swoje usługi na wysokim poziomie. Prywatyzacja ZWiK w ocenie Rady Miejskiej 
może doprowadzić do pogorszenia jakości wody dostarczanej łodzianom oraz radykalnego 
wzrostu jej ceny. Plan wprowadzenia zewnętrznego operatora jest niezrozumiały także 
dlatego, że sam ZWiK jest już operatorem: funkcjonuje bowiem wykorzystując niestanowiący 
jego własności majątek dzierżawiony od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Mając na 
względzie te argumenty Rada Miejska stanowczo sprzeciwia się zamierzeniom 
prywatyzacyjnym i apeluje do Pani Prezydent o zaniechanie realizacji planów w tym zakresie. 

 
§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do przekazania 

niniejszego stanowiska Prezydentowi Miasta Łodzi. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 
 

 
 

Tomasz KACPRZAK 
 
 
Projektodawcy: 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi to Spółka z długoletnią tradycją. 

W tym roku obchodzi 86-lecie istnienia. Przez te wszystkie lata pracownicy ZWiK pracowali 

na jej markę i doskonałą jakość świadczonych usług. Dziś Spółka ta to jedno 

z najnowocześniejszych przedsiębiorstw tej branży w kraju, oferujące mieszkańcom Łodzi 

doskonałej jakości wodę, jedną z najlepszych w Polsce. Nie mniej ważne jest także to, 

że dostarczana przez ZWiK woda jest jedną z najtańszych w kraju. Na markę, jakość 

i dostępność, którą dziś ZWiK może oferować mieszkańcom, przez te wszystkie lata 

pracowała załoga, doskonale wykwalifikowana i z doświadczeniem. 

 ZWiK obecnie jest w dobrej i stabilnej sytuacji finansowej. W 2010 roku Spółka 

wypracowała prawie 5 mln zysku i dotychczas nie pojawiły się żadne okoliczności, które 

mogłyby rodzić obawę o sytuację Spółki w przyszłości. ZWiK jest Spółką rentowną 

i niezagrożoną utratą płynności finansowej, posiadającą możliwości regulacji zobowiązań, 

wypłacająca systematycznie dywidendę, ze zdolnością kredytową i możliwościami 

inwestycyjnymi w ramach swoich potrzeb jako operatora systemu wodociągowo- 

kanalizacyjnego. Dlatego też tym większy niepokój budzą informacje o planowanej przez 

Panią Prezydent Hannę Zdanowską prywatyzacji Spółki przez wprowadzenie do niej 

operatora i oddanie ZWiK-u w obce ręce. Obecnie bowiem, gdy Spółka pozostaje w rękach 

Miasta, najważniejszym jej celem jest produkcja i dostarczanie jak najlepszej jakości wody. 

Celem prywatnych inwestorów jest natomiast zazwyczaj osiągnięcie jak najwyższego zysku, 

co jest tym bardziej niebezpieczne w przedsiębiorstwach takich jak ZWiK, które z przyczyn 

oczywistych nie mają konkurencji. ZWiK zaspokaja – dotychczas w niezakłócony sposób – 

niezwykle istotne potrzeby mieszkańców naszego Miasta, świadcząc swoje usługi na 

najwyższym poziomie. Istnieje zaś uzasadniona obawa, że wprowadzenie prywatnego 

inwestora do Spółki mogłoby doprowadzić nie tylko do pogorszenia jakości wody 

dostarczanej do odbiorców, ale i do pogorszenia bytu mieszkańców  Łodzi. 

Reasumując, w ocenie projektodawców : 

• prywatyzacja ZWiK to zachwianie dobrobytu społecznego (wyższe ceny wody) i zdrowia 

mieszkańców (pogorszenie jakości wody);  

• prywatyzacja ZWiK nic nie wniesie do wzrostu konkurencji w systemie wodociągowo-

kanalizacyjnym, ponieważ rynkowa pozycja prywatnego operatora pozostanie taka sama 



jak pozycja obecnego publicznego operatora (monopol naturalny); 

• prywatyzacja ZWiK to utrata przez Miasto corocznej dywidendy (2,5 – 3,5 mln zł 

rocznie) oraz możliwości wpływu na zagospodarowanie środków pieniężnych 

z amortyzacji i zatrzymanego zysku w spółce; 

• prywatyzacja ZWiK to tylko jednorazowy zastrzyk gotówki dla budżetu Miasta w celu 

rozwiązania problemów finansowych;. 

• prywatyzacja to spore koszty transakcyjne - wydatki przedprywatyzacyjne oraz przede 

wszystkim koszty pakietu socjalnego; 

• prywatyzacja ZWiK to ograniczenie wpływu Miasta na koszty usług komunalnych; 

• prywatyzacja ZWiK to bierna polityka taryfowa - przy przedsiębiorstwie publicznym 

polityka taryfowa samorządu jest bardziej elastyczna i prospołeczna; 

• prywatyzacja ZWiK to ograniczenie wpływu na jakość usług oraz bezpieczeństwo dostaw 

wody i odprowadzania ścieków komunalnych. 

 

Ponieważ prywatyzacja ZWiK  przyniosłaby liczne skutki negatywne dla Miasta i jego 

mieszkańców, projektodawcy apelują do radnych Rady Miejskiej w Łodzi o to, by wyrazili 

stanowisko mieszkańców Łodzi i stanowczo sprzeciwili się planom prywatyzacyjnym 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi.  

 


