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Pomoc publiczna – co to takiego?

„Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka 
pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów 
państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem 
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji 
niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w 
jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”

(art. 107 ust. 1 TFUE)



Przesłanki pomocy publicznej

1) wsparcie jest przyznawane przedsiębiorstwu w rozumieniu unijnego prawa 
konkurencji przez państwo lub pochodzi ze środków publicznych,  

2) udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,  

3) ma charakter selektywny, czyli uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo 
lub przedsiębiorstwa, bądź produkcję określonych towarów, 

4) zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę 
handlową między państwami członkowskimi UE.  

PRZESŁANKI
KUMULATYWNE



Gospodarka wodna a pomoc publiczna

1. Kto może być przedsiębiorcą w sektorze gospodarki wodnej?
➢ Gmina/jst
➢ Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne
➢ Prywatny operator sieci

2. Czy w sektorze gospodarki wodnej występuje konkurencja?
➢ Specyficzny charakter infrastruktury – „nie powiela się”
➢ Właściciel infrastruktury nie ma konkurencji – inwestowanie w infrastrukturę nie 

wiąże się (z zasady) z pomocą publiczną
➢ A co z Operatorem? 

3. Kiedy Operator sieci może być Beneficjentem pomocy?
➢ Potencjalnie – zawsze wtedy, kiedy nie został wybrany w trybie konkurencyjnym



Finansowanie wód opadowych po zmianach legislacyjnych

➢ Jak finansować koszty związane z zagospodarowaniem wód opadowych?

➢ Problem PWIK-ów  – od 1 stycznia 2018 r. woda opadowa to nie ściek – brak 
możliwości ujęcia kosztów w taryfie

➢ W jaki sposób zrekompensować PWIK-om ponoszone koszty?
• Wprowadzenie opłat na podstawie art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej 

(podatek od deszczu ??? – brak mechanizmu ustalania „taryfy”)

• Wsparcie PWIK z budżetu gminy – co z pomocą publiczną?

• 3 proponowane modele finansowania



Model I – finansowanie w oparciu o rekompensatę

Rekompensata za UOIG

100% udziałów

Świadczenie usług

Własność 
infrastruktury

Dzierżawa/ 
użyczenie/ inny 
tytuł prawny

JST Operator

• Rekompensata udzielana 
Operatorowi jako dozwolona 
pomoc publiczna 

• Decyzja Komisji  2012/21 z dnia 
20 grudnia 2011 r. w sprawie 
stosowania art. 106 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy 
państwa w formie 
rekompensaty z tytułu 
świadczenia usług publicznych, 
przyznawanej 
przedsiębiorstwom 
zobowiązanym do wykonywania 
usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym

Mieszkańcy Firmy i instytucje



Model II – finansowanie w oparciu o opłaty

Mieszkańcy Firmy i instytucje

Opłaty za usługi

100% udziałów

Świadczenie usług

Własność 
infrastruktury

Opłaty za usługi

Dzierżawa/ 
użyczenie

Opłaty za usługi
JST Operator

Model operatorski

• Problem pomocy publicznej w 
ewentualnym wsparciu 
udzielanym spółce („quasi –
dopłaty” dla użytkowników)

• Pomoc dozwolona na podstawie 
Decyzji 2012/21



Model III – finansowanie w oparciu o opłaty 

Mieszkańcy Firmy i instytucje

Opłaty za usługi

100% udziałów

Świadczenie usług

Wniesienie aportem 
infrastruktury

Opłaty za usługi

Opłaty za usługi
JST Operator

Model majątkowo - operatorski

• Brak pomocy publicznej w 
ewentualnej pomocy 
operacyjnej

• Właściciel infrastruktury –
naturalny monopolista

• Pomoc w samym wniesieniu 
infrastruktury?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


