
List otwarty  
 

Piotra Sokołowskiego, Prezesa Zarządu „Wodociągów Białostockich” Sp. z o.o.  
w Białymstoku  

 
do Radnych Miejskich 

 
 

Szanowni Państwo 
 
 Zwracam się z prośbą o podjęcie przez Radę Miasta – wzorem wielu polskich miast –  

inicjatywy zmierzającej do uchwalenia, jako aktu prawa miejscowego, trybu i kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 

Uzasadnienie: 

Odniosę się na wstępie do przykładu z ostatnich dni, tj. interpelacji Radnego Henryka 

Dębowskiego z dnia 24.10.2016 r. w sprawie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej  

na ul. Kiemliczów w Białymstoku. 

Przywołany w wymienionej powyżej interpelacji wniosek grupy mieszkańców spełnia  

– w mojej ocenie – ustawowe przesłanki Inicjatywy Lokalnej. 

Radny w przywołanej interpelacji nawiązuje do obowiązków i uprawnień organu 

wykonawczego jakim jest Prezydent Miasta Białegostoku, także w kontekście planowanego 

na 2017 rok budżetu miasta. Radny – świadomie lub nie – proponuje także kryteria oceny 

wniosku o Inicjatywę Lokalną. W Jego ocenie niewłaściwe parametry wody pozyskiwanej 

przez wymienionych mieszkańców ze studni głębinowych są wystarczającym argumentem, 

aby (cytat): „zasadnym byłoby dołożenie wszelkich starań, aby powyższa inwestycja została 

zrealizowana jeszcze w przyszłym roku”. Nie jest w tym przypadku istotne dla Radnego,  

że sieci, o których mowa, byłyby (w obecnych realiach) posadowione nie w drodze 

publicznej, tylko prywatnej.  

Rodzi się pytanie, czy inni Radni są podobnego zdania w kwestii priorytetów 

rozdziału środków publicznych (z budżetu Miasta) i kryteriów oceny wniosków 

mieszkańców, które noszą znamiona Inicjatyw Lokalnych. 

Drugą istotną kwestią jest, czy w kategorii „dołożenie wszelkich starań”  mieszczą się także 

działania, dla których inicjatywa i siła sprawcza jest po stronie Rady Miasta jako organu 

ustawodawczego stanowiącego prawo miejscowe.     

To dobry moment, aby uświadomić sobie ważne i oczywiste prawdy z punktu 

widzenia rozwoju miasta i komfortu życia w nim tysięcy mieszkańców.  



Prawda nr 1. Aby procesy inwestycyjne – skutkujące uzbrajaniem terenów (w sieć 

wodociągową i kanalizacji sanitarnej) – miały przebiegać przewidywalnie, sprawnie i były 

elementem ładu (nie chaosu) urbanistycznego, potrzebne są „trzy harmonijnie oddychające 

płuca”, tj. oba organy miejskiej władzy samorządowej (Prezydent – wykonawcza, Rada 

Miasta – ustawodawcza w sensie prawa miejscowego, w tym budżetu) oraz Wodociągi 

Białostockie jako Operator infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Skoncentruję się poniżej na Radzie Miasta. 

Organ ten w zakresie stanowienia prawa miejscowego ma jako jedyny (spośród trzech „płuc”) 

siłę władczą i może skutecznie przyczynić się do zwiększenia przewidywalności terminu 

realizacji uzbrajania terenu. To jest kwestia, która – jak wynika z moich doświadczeń – 

najczęściej irytuje mieszkańców, inwestorów. Należy im się jednoznaczna odpowiedź na 

dwa podstawowe pytania (Prawda nr 2): 

- kiedy będę mógł się przyłączyć (nowe osiedla) lub przełączyć (stare osiedla, gdzie 

infrastruktura wymaga przebudowy)?; 

-  co mogę zrobić, w jaki sposób się przyczynić, aby przyśpieszyć proces inwestycyjny 

przyłączenia lub przełączenia – jeśli perspektywa jest odległa, a środki w budżecie Miasta  

i Spółki ograniczone? 

Dochodzimy do Prawdy nr 3. 

Rada Miasta ma skuteczne „narzędzia”, aby podnieść przewidywalność procesów 

inwestycyjnych skutkujących przyłączeniem lub przełączeniem do sieci wod-kan. 

Narzędzie operacyjne: 

- należy przewidzieć w budżecie na rok 2017 (i każdy kolejny) odpowiednie środki finansowe 

umożliwiające wykup nieruchomości „blokujących” rozbudowę infrastruktury technicznej  

na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (są takie 

przykłady na osiedlu Bagnówka, Zawady, Dojlidy ale i w Śródmieściu);  

Narzędzie strategiczne: 

- w postaci aktu prawa miejscowego dotyczącego Inicjatyw Lokalnych; 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła do obrotu 

prawnego pojęcie inicjatywy lokalnej dając tym samym podstawę formalną do realizacji  

– w większej niż obecnie skali – projektów inwestycyjnych zainicjowanych bezpośrednio 

przez mieszkańców, a będących w zakresie zadań publicznych, takich jak: budowa, 

rozbudowa, remont dróg, budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej, 

małej architektury, placów zabaw, terenów rekreacyjnych i sportowych, terenów zielonych, 

oświetlenia ulicznego. 



Mam nadzieję, że Rada Miasta nie odwróci się od problemów białostoczan  

(tych występujących w przywołanej interpelacji i wielu innych) i skorzysta z drogi 

przewidzianej prawem, tj. sankcjonując prawem miejscowym Inicjatywy Lokalne.  

Następnym krokiem powinno być zapewnienie w kolejnych latach w budżetach Miasta 

odpowiednich środków finansowych na realizację – według przyjętych kryteriów 

skutkujących stworzeniem swoistej, transparentnej „kolejki” realizacji – tychże inicjatyw. 

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku chcą być aktywnym podmiotem 

takich projektów, deklarują wolę zabezpieczenia znacznych środków finansowych  

na realizację inwestycji w formule Inicjatywy Lokalnej. Właściwym miejscem  

na zabezpieczenie tych środków będzie Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągów Białostockich”  

Sp. z o.o. w Białymstoku na lata 2016-2020, który zostanie w najbliższych miesiącach 

zaktualizowany i przedłożony Radzie Miasta w celu podjęcia uchwały. Procedura ta wiąże się 

także z przygotowywaną przez Spółkę aplikacją o wielomilionową dotację inwestycyjną  

do NFOŚiGW.    

Na koniec, skoro o finansach mowa - formuła Inicjatywy Lokalnej otwiera możliwość 

pozyskania środków w postaci dotacji z programów dotyczących rewitalizacji obszarów 

miejskich. Potrzeby w tym zakresie są ogromne i oczywiście wykraczające poza kwestię 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. 

W związku z powyższym, zwracam się o podjęcie przez Radę Miasta inicjatywy jak wyżej.  

 
          Z poważaniem 

Piotr Sokołowski 
 
 
 
 
Adresaci: 
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
Klub Radnych Platforma Obywatelska  
Klub Radnych Tadeusza Truskolaskiego 
Radny Rady Miasta Białystok Wojciech Janusz Koronkiewicz  
 
Do wiadomości: 
- Prezydent Miasta Białegostoku,  
- media lokalne        
 


