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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2006 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz
z 2006 r. Nr 73, poz. 501 i Nr 104, poz. 708) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

1) w dziale IV skreÊla si´ rozdzia∏ 3;
2) skreÊla si´ art. 129.”
„Art. 32. 1. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne sà obowiàzane wystàpiç z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia, o którym mowa w art. 16
ust. 1.

1) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(Dz. U. Nr 113, poz. 984),

2.a) W terminie 1 roku od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiàzany do
wydania decyzji w sprawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1.

2) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

3. W terminie 9 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy rada gminy jest obowiàzana do uchwalenia regulaminu,
o którym mowa w art. 19 ust. 1.

3) ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808),

Art. 33. 1. W terminie 12 miesi´cy od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa
w art. 16 ust. 1, przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne jest obowiàzane zainstalowaç u odbiorców us∏ug
brakujàce wodomierze g∏ówne.

4) ustawà z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729),
5) ustawà z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
— Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 130, poz. 1087)

2. W terminie 12 miesi´cy od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa
w art. 16 ust. 1, przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne jest obowiàzane do zawarcia z dotychczasowymi
odbiorcami us∏ug umów, o których
mowa w art. 6.”;

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 12 czerwca 2006 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
1) art. 30, 32 i 33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym
odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747),
które stanowià:
„Art. 30. W ustawie z dnia 24 paêdziernika 1974 r.
— Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230,
z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44,
poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39,
poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77,
poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47,
poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554
i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89,
poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,

2) art. 102 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984), który stanowi:
„Art. 102. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e
przepisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz
art. 83—99 wchodzà w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒcze———————
a)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 94 pkt 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984),
który wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów
wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r.
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niem kadencji tych organów wybranych
w dniu 11 paêdziernika 1998 r.”;

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

3) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:

2. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy rada gminy uchwali regulamin, o którym mowa w art. 19 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjàtkiem:

3. Je˝eli w terminie, o którym mowa
w ust. 2, rada gminy nie uchwali regulaminu, jego projekt z∏o˝ony przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne jest wià˝àcy dla stron umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà.

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;
2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;
4) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), który stanowi:
„Art. 90. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;
2) art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1—4, art. 69
i art. 70, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2007 r.”;
5) art. 4—6 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729), które
stanowià:
„Art. 4. 1. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne opracuje i przed∏o˝y radzie gminy do zatwierdzenia projekt regulaminu, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej

4. W terminie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy nale˝y dostosowaç
umowy, o których mowa w art. 6 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, do
zmian wprowadzonych niniejszà ustawà.
Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11, art. 13 i art. 23
ustawy wymienionej w art. 1 zachowujà
moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11, art. 13 i art. 23, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
6) art. 23 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087), który stanowi:
„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”.
Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 12 czerwca 2006 r. (poz. 858)

USTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1.2) Ustawa okreÊla zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia
przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania Êcieków,
w tym zasady dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków
do zapewnienia ciàg∏oÊci dostaw i odpowiedniej jakoÊci wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania Êcieków, wymagania dotyczàce jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi, a tak˝e zasady
ochrony interesów odbiorców us∏ug, z uwzgl´dnieniem wymagaƒ ochrony Êrodowiska i optymalizacji
kosztów.
Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) gmina — tak˝e zwiàzek mi´dzygminny i porozumienie mi´dzygminne;
2) niezb´dne przychody — wartoÊç przychodów
w danym roku obrachunkowym, zapewniajàcych
ciàg∏oÊç zbiorowego zaopatrzenia w wod´ odpowiedniej jakoÊci i iloÊci i zbiorowego odprowadzania Êcieków, które przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne powinno osiàgnàç na pokrycie
uzasadnionych kosztów, zwiàzanych z uj´ciem
i poborem wody, eksploatacjà, utrzymaniem i rozbudowà urzàdzeƒ wodociàgowych i urzàdzeƒ kanalizacyjnych oraz osiàgni´cie zysku;
———————
I)

OdnoÊnik nr 1 dodany do tytu∏u ustawy przez art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczàcej oczyszczania Êcieków komunalnych (Dz. Urz.
WE L 135 z 30.05.1991),
2) dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998),
3) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 paêdziernika 2000 r.
ustanawiajàcej ramy wspólnotowego dzia∏ania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 sierpnia 2005 r.

I)

3)3) odbiorca us∏ug — ka˝dego, kto korzysta z us∏ug
wodociàgowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków na podstawie pisemnej umowy
z przedsi´biorstwem wodociàgowo-kanalizacyjnym;
3a)4) osoba korzystajàca z lokalu — osob´ posiadajàcà tytu∏ prawny do lokalu lub osob´ korzystajàcà
z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym;
4)5) przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne —
przedsi´biorc´ w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli prowadzi
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wod´ lub zbiorowego odprowadzania Êcieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, prowadzàce tego rodzaju dzia∏alnoÊç;
5)5) przy∏àcze kanalizacyjne — odcinek przewodu ∏àczàcego wewn´trznà instalacj´ kanalizacyjnà
w nieruchomoÊci odbiorcy us∏ug z siecià kanalizacyjnà, za pierwszà studzienkà, liczàc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomoÊci gruntowej;
6) przy∏àcze wodociàgowe — odcinek przewodu ∏àczàcego sieç wodociàgowà z wewn´trznà instalacjà wodociàgowà w nieruchomoÊci odbiorcy us∏ug
wraz z zaworem za wodomierzem g∏ównym;
7) sieç — przewody wodociàgowe lub kanalizacyjne
wraz z uzbrojeniem i urzàdzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane sà
Êcieki, b´dàce w posiadaniu przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego;
8) Êcieki — wprowadzane do wód lub do ziemi:
a)6) wody zu˝yte, w szczególnoÊci na cele bytowe
lub gospodarcze,
b)6) ciek∏e odchody zwierz´ce, z wyjàtkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego
wykorzystania w sposób i na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991,
z 2004 r. Nr 91, poz. 876 oraz z 2005 r. Nr 167,
poz. 1399 i Nr 249, poz. 2103),
———————
3)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
4) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 lipca 2005 r.
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c)6) wody opadowe lub roztopowe, uj´te w otwarte lub zamkni´te systemy kanalizacyjne, pochodzàce z powierzchni zanieczyszczonych o trwa∏ej nawierzchni, w szczególnoÊci z miast, portów, lotnisk, terenów przemys∏owych, handlowych, us∏ugowych i sk∏adowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,
d)6) wody odciekowe ze sk∏adowisk odpadów
i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
e)7) wody pochodzàce z odwodnienia zak∏adów
górniczych, z wyjàtkiem wód wt∏aczanych
do górotworu, je˝eli rodzaje i iloÊç substancji
zawartych w wodzie wt∏aczanej do górotworu
sà to˝same z rodzajami i iloÊciami substancji zawartych w pobranej wodzie,

14) urzàdzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne,
wyloty urzàdzeƒ kanalizacyjnych s∏u˝àcych
do wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi
oraz urzàdzenia podczyszczajàce i oczyszczajàce
Êcieki oraz przepompownie Êcieków;
15) urzàdzenie pomiarowe — przyrzàd pomiarowy
mierzàcy iloÊç odprowadzanych Êcieków, znajdujàcy si´ na przy∏àczu kanalizacyjnym;
16) urzàdzenia wodociàgowe — uj´cia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzàdzenia s∏u˝àce do magazynowania
i uzdatniania wód, sieci wodociàgowe, urzàdzenia
regulujàce ciÊnienie wody;
17) w∏aÊciciel — tak˝e posiadacza samoistnego i u˝ytkownika wieczystego;
18)9) woda przeznaczona do spo˝ycia przez ludzi:

f)7)

wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb ∏ososiowatych,

a) wod´ w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczonà do picia, przygotowania ˝ywnoÊci lub innych celów domowych, niezale˝nie
od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach
lub pojemnikach,

g)7) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile
produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako Êrednioroczny przyrost masy tych ryb
albo tych organizmów w poszczególnych latach
cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha
powierzchni u˝ytkowej stawów rybnych tego
obiektu w jednym roku danego cyklu;
9)8) Êcieki bytowe — Êcieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz u˝ytecznoÊci
publicznej, powstajàce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz Êcieki o zbli˝onym sk∏adzie pochodzàce
z tych budynków;
10)8) Êcieki komunalne — Êcieki bytowe lub mieszanin´ Êcieków bytowych ze Êciekami przemys∏owymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzàdzeniami s∏u˝àcymi do realizacji
zadaƒ w∏asnych gminy w zakresie kanalizacji
i oczyszczania Êcieków komunalnych;
11)8) Êcieki przemys∏owe — Êcieki, nieb´dàce Êciekami
bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powsta∏e w zwiàzku z prowadzonà przez zak∏ad
dzia∏alnoÊcià handlowà, przemys∏owà, sk∏adowà,
transportowà lub us∏ugowà, a tak˝e b´dàce ich mieszaninà ze Êciekami innego podmiotu, odprowadzane urzàdzeniami kanalizacyjnymi tego zak∏adu;
12) taryfa — zestawienie og∏oszonych publicznie cen
i stawek op∏at za zbiorowe zaopatrzenie w wod´
i zbiorowe odprowadzanie Êcieków oraz warunki
ich stosowania;
13) taryfowa grupa odbiorców us∏ug — odbiorców
wyodr´bnionych na podstawie charakterystyki zu˝ycia wody lub odprowadzanych Êcieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków, a tak˝e na podstawie
sposobu rozliczeƒ za Êwiadczone us∏ugi;
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b) wod´ wykorzystywanà przez przedsi´biorstwo
produkcji ˝ywnoÊci do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania
do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi;
19) wodomierz g∏ówny — przyrzàd pomiarowy mierzàcy iloÊç pobranej wody, znajdujàcy si´ na ka˝dym przy∏àczu wodociàgowym;
20) zbiorowe odprowadzanie Êcieków — dzia∏alnoÊç
polegajàcà na odprowadzaniu i oczyszczaniu Êcieków, prowadzonà przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne;
21) zbiorowe zaopatrzenie w wod´ — dzia∏alnoÊç polegajàcà na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzonà przez przedsi´biorstwo
wodociàgowo-kanalizacyjne.
Art. 3. 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków jest zadaniem w∏asnym
gminy.
2. W razie wspólnego wykonywania przez gminy
zadania, o którym mowa w ust. 1, okreÊlone w ustawie
prawa i obowiàzki organów gminy wykonujà odpowiednio w∏aÊciwe organy:
1) zwiàzku mi´dzygminnego;
2) gminy wskazanej w porozumieniu mi´dzygminnym.
3. Gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Art. 4. (uchylony).10)

———————
7)

Dodana przez art. 8 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 6.

———————
9)
10)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Dziennik Ustaw Nr 123

— 6462 —

Rozdzia∏ 2
Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wod´
i zbiorowego odprowadzania Êcieków
Art. 5. 1. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne ma obowiàzek zapewniç zdolnoÊç posiadanych
urzàdzeƒ wodociàgowych i urzàdzeƒ kanalizacyjnych
do realizacji dostaw wody w wymaganej iloÊci
i pod odpowiednim ciÊnieniem oraz dostaw wody
i odprowadzania Êcieków w sposób ciàg∏y i niezawodny, a tak˝e zapewniç nale˝ytà jakoÊç dostarczanej wody i odprowadzanych Êcieków.
1a.11) Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne jest obowiàzane do prowadzenia regularnej wewn´trznej kontroli jakoÊci wody.
1b.11) Wymóg zapewnienia dostaw pod odpowiednim ciÊnieniem, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wy∏àcznie dostaw wody z sieci.
2. Je˝eli umowa o zaopatrzenie w wod´ lub odprowadzanie Êcieków nie stanowi inaczej, odbiorca us∏ug
odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia∏ania
posiadanych instalacji i przy∏àczy wodociàgowych lub
instalacji i przy∏àczy kanalizacyjnych z urzàdzeniem
pomiarowym w∏àcznie.
Art. 6. 1.12) Dostarczanie wody lub odprowadzanie
Êcieków odbywa si´ na podstawie pisemnej umowy
o zaopatrzenie w wod´ lub odprowadzanie Êcieków
zawartej mi´dzy przedsi´biorstwem wodociàgowo-kanalizacyjnym a odbiorcà us∏ug.
1a.13) Do zakupu wody lub wprowadzania przez
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne Êcieków do urzàdzeƒ kanalizacyjnych nieb´dàcych w jego
posiadaniu stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne
jest obowiàzane do zawarcia umowy o zaopatrzenie
w wod´ lub odprowadzanie Êcieków z osobà, której
nieruchomoÊç zosta∏a przy∏àczona do sieci i która wystàpi∏a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci postanowienia dotyczàce:
1) iloÊci i jakoÊci Êwiadczonych us∏ug wodociàgowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich
Êwiadczenia;
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeƒ;
3) praw i obowiàzków stron umowy;
3a)14) warunków usuwania awarii przy∏àczy wodociàgowych lub przy∏àczy kanalizacyjnych b´dàcych
w posiadaniu odbiorcy us∏ug;
———————
11)
12)
13)
14)

Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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4) procedur i warunków kontroli urzàdzeƒ wodociàgowych i urzàdzeƒ kanalizacyjnych;
5) ustaleƒ zawartych w zezwoleniu, o których mowa
w art. 18;
6) okresu obowiàzywania umowy oraz odpowiedzialnoÊci stron za niedotrzymanie warunków
umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
4.15) Umowa, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç zawarta z osobà, która posiada tytu∏ prawny do korzystania z nieruchomoÊci, do której ma byç dostarczana woda lub z której majà byç odprowadzane Êcieki,
albo z osobà, która korzysta z nieruchomoÊci o nieuregulowanym stanie prawnym.
5.15) Je˝eli nieruchomoÊç jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana z ich w∏aÊcicielem lub z zarzàdcà.
6.15) Na wniosek w∏aÊciciela lub zarzàdcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne zawiera umow´, o której mowa w ust. 1, tak˝e z osobà korzystajàcà z lokalu wskazanà we wniosku, je˝eli:
1) instalacja wodociàgowa w budynku jest wyposa˝ona w wodomierze, zainstalowane zgodnie
z obowiàzujàcymi warunkami technicznymi, przy
wszystkich punktach czerpalnych;
2) jest mo˝liwy odczyt wskazaƒ wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne z w∏aÊcicielem lub zarzàdcà;
3) w∏aÊciciel lub zarzàdca rozlicza, zgodnie z art. 26
ust. 3, ró˝nic´ wskazaƒ mi´dzy wodomierzem
g∏ównym a sumà wskazaƒ wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
4) w∏aÊciciel lub zarzàdca na podstawie umowy,
o której mowa w ust. 1, reguluje nale˝noÊci wynikajàce z ró˝nicy wskazaƒ mi´dzy wodomierzem
g∏ównym a sumà wskazaƒ wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
5) w∏aÊciciel lub zarzàdca okreÊla warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych oraz warunki pobierania wody
z punktów czerpalnych znajdujàcych si´ poza lokalami;
6) zosta∏ uzgodniony z w∏aÊcicielem lub zarzàdcà
sposób przerwania dostarczania wody do lokalu
bez zak∏ócania dostaw wody do pozosta∏ych lokali; w szczególnoÊci przez mo˝liwoÊç przerwania
dostarczania wody do lokalu rozumie si´ za∏o˝enie plomb na zamkni´tych zaworach odcinajàcych
dostarczanie wody do lokalu;
7) zosta∏ uzgodniony z w∏aÊcicielem lub zarzàdcà
sposób przerywania dostarczania wody z punktów
czerpalnych znajdujàcych si´ poza lokalami, bez
zak∏ócania dostaw wody do lokali.
———————
15)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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6a.16) W∏aÊciciel lub zarzàdca przed z∏o˝eniem
wniosku, o którym mowa w ust. 6, jest obowiàzany
do poinformowania osób korzystajàcych z lokali o zasadach rozliczeƒ, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4,
oraz o obowiàzku regulowania dodatkowych op∏at
wynikajàcych z taryf za dokonywane przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne rozliczenie.
7.17) Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne mo˝e wyraziç zgod´ na zawarcie umowy z osobà
korzystajàcà z lokalu, w budynkach, o których mowa
w ust. 5, w przypadku gdy nie sà spe∏nione warunki,
o których mowa w ust. 6.
8.18) W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w∏aÊciciel lub zarzàdca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystajàca
z lokalu jest obowiàzana udost´pniç lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.
Art. 7.19) Osoby reprezentujàce przedsi´biorstwo
wodociàgowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji
s∏u˝bowej i pisemnego upowa˝nienia, majà prawo
wst´pu na teren nieruchomoÊci lub do obiektu budowlanego nale˝àcych do osób, o których mowa
w art. 6 ust. 2 i 4—7, w celu:
1) zainstalowania lub demonta˝u wodomierza g∏ównego;
2) przeprowadzenia kontroli urzàdzenia pomiarowego, wodomierza g∏ównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazaƒ oraz dokonania badaƒ
i pomiarów;
3) przeprowadzenia przeglàdów i napraw urzàdzeƒ
posiadanych przez to przedsi´biorstwo;
4) sprawdzenia iloÊci i jakoÊci Êcieków wprowadzanych do sieci;
5) odci´cia przy∏àcza wodociàgowego lub przy∏àcza
kanalizacyjnego lub za∏o˝enia plomb na zamkni´tych zaworach odcinajàcych dostarczanie wody
do lokalu;
6) usuni´cia awarii przy∏àcza wodociàgowego lub
przy∏àcza kanalizacyjnego, je˝eli umowa, o której
mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.
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2)20) odbiorca us∏ug nie uiÊci∏ nale˝noÊci za pe∏ne
dwa okresy obrachunkowe, nast´pujàce po dniu
otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania
zaleg∏ej op∏aty;
3) jakoÊç wprowadzanych Êcieków nie spe∏nia wymogów okreÊlonych w przepisach prawa lub
stwierdzono celowe uszkodzenie albo pomini´cie
urzàdzenia pomiarowego;
4) zosta∏ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie Êcieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie˝ przy celowo uszkodzonych albo pomini´tych wodomierzach lub urzàdzeniach pomiarowych.
2.21) Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, które odci´∏o dostaw´ wody z przyczyny, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiàzane do równoczesnego udost´pnienia zast´pczego punktu poboru wody
przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi i poinformowania o mo˝liwoÊciach korzystania z tego punktu.
3.22) Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne o zamiarze odci´cia dostawy wody lub zamkni´cia
przy∏àcza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie
udost´pniania zast´pczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego23),
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorc´
us∏ug co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odci´cia dostaw wody lub zamkni´cia przy∏àcza
kanalizacyjnego.
Art. 9. 1. Zabrania si´ wprowadzania Êcieków bytowych i Êcieków przemys∏owych do urzàdzeƒ kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód
opadowych, a tak˝e wprowadzania Êcieków opadowych i wód drena˝owych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania si´ wprowadzania do urzàdzeƒ kanalizacyjnych:
1) odpadów sta∏ych, które mogà powodowaç
zmniejszenie przepustowoÊci przewodów kanalizacyjnych, a w szczególnoÊci ˝wiru, piasku, popio∏u, szk∏a, wyt∏oczyn, dro˝d˝y, szczeciny, Êcinków
skór, tekstyliów, w∏ókien, nawet je˝eli znajdujà si´
one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów p∏ynnych niemieszajàcych si´ z wodà,
a w szczególnoÊci sztucznych ˝ywic, lakierów, mas
bitumicznych, smó∏ i ich emulsji, mieszanin cementowych;
———————

Art. 8. 1. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne mo˝e odciàç dostaw´ wody lub zamknàç przy∏àcze kanalizacyjne, je˝eli:

20)

1) przy∏àcze wodociàgowe lub przy∏àcze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

22)

21)

———————
16)
17)
18)
19)

Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. f ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. g ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.

23)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 94 pkt 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984),
który wszed∏ w ˝ycie w dniu wyborów do organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego przeprowadzonych w zwiàzku z zakoƒczeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 paêdziernika 1998 r.
Obecnie: paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 marca 2002 r.
o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 37, poz. 329), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 27 kwietnia 2002 r.
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3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt
zap∏onu znajduje si´ w temperaturze poni˝ej
85 °C, a w szczególnoÊci benzyn, nafty, oleju opa∏owego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji ˝ràcych i toksycznych, a w szczególnoÊci mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i Êcieków z hodowli zwierzàt, a w szczególnoÊci gnojówki, gnojowicy, obornika, Êcieków
z kiszonek;
6)24) Êcieków zawierajàcych chorobotwórcze drobnoustroje pochodzàce z:
a) obiektów, w których sà leczeni chorzy na choroby zakaêne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zak∏adów leczniczych dla zwierzàt, w których
zwierz´ta sà leczone stacjonarnie na choroby
zakaêne,
d) laboratoriów prowadzàcych badania z materia∏em zakaênym pochodzàcym od zwierzàt.
3.25) Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne jest obowiàzane do prowadzenia regularnej kontroli iloÊci i jakoÊci odprowadzanych Êcieków bytowych i Êcieków przemys∏owych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania Êcieków do urzàdzeƒ kanalizacyjnych.
Art. 10. Dostawca Êcieków przemys∏owych wprowadzanych do urzàdzeƒ kanalizacyjnych jest obowiàzany do:
1) niezw∏ocznego powiadomienia w∏aÊciciela urzàdzeƒ kanalizacyjnych o awarii powodujàcej zrzut
niebezpiecznych substancji do urzàdzeƒ kanalizacyjnych, w celu podj´cia odpowiednich przedsi´wzi´ç zmniejszajàcych skutki awarii;
2) instalowania niezb´dnych urzàdzeƒ podczyszczajàcych Êcieki przemys∏owe i prawid∏owej eksploatacji tych urzàdzeƒ;
3) umo˝liwienia w∏aÊcicielowi urzàdzeƒ kanalizacyjnych dost´pu w ka˝dym czasie do miejsc kontroli
iloÊci i jakoÊci Êcieków przemys∏owych wprowadzanych do tych urzàdzeƒ oraz przeprowadzania
kontroli sieci i urzàdzeƒ do podczyszczania Êcieków b´dàcych w∏asnoÊcià odbiorcy us∏ug;
4) wewn´trznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych iloÊci i nat´˝eƒ dop∏ywu Êcieków przemys∏owych oraz ich wskaêników zanieczyszczenia,
w szczególnoÊci gdy wprowadzane Êcieki przemys∏owe stanowià wi´cej ni˝ 10 % wszystkich Êcieków komunalnych dop∏ywajàcych do oczyszczalni
oraz gdy zanieczyszczenie w Êciekach przemys∏owych mo˝e stwarzaç zagro˝enia dla bezpieczeƒ-

stwa lub zdrowia osób obs∏ugujàcych urzàdzenia
kanalizacyjne lub bezpieczeƒstwa konstrukcji budowlanych i wyposa˝enia technicznego urzàdzeƒ
kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania Êcieków;
5) udost´pniania wyników wewn´trznej kontroli w∏aÊcicielowi urzàdzeƒ kanalizacyjnych oraz informacji na temat posiadanych urzàdzeƒ podczyszczajàcych Êcieki, a tak˝e rodzaju i êróde∏ substancji niebezpiecznych wprowadzanych do Êcieków;
6) zainstalowania urzàdzeƒ pomiarowych s∏u˝àcych
do okreÊlania iloÊci i jakoÊci Êcieków przemys∏owych, na ˝àdanie w∏aÊciciela urzàdzeƒ kanalizacyjnych, je˝eli takie wymaganie jest uzasadnione
mo˝liwoÊcià wystàpienia zagro˝eƒ dla bezpieczeƒstwa lub zdrowia osób obs∏ugujàcych urzàdzenia kanalizacyjne lub bezpieczeƒstwa konstrukcji budowlanych i wyposa˝enia technicznego
urzàdzeƒ kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania Êcieków.
Art. 11.26) Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób realizacji obowiàzków dostawców Êcieków przemys∏owych oraz warunki wprowadzania Êcieków do urzàdzeƒ kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartoÊci
wskaêników zanieczyszczeƒ w Êciekach przemys∏owych wprowadzanych do urzàdzeƒ kanalizacyjnych
oraz sposób sprawowania kontroli iloÊci i jakoÊci Êcieków, bioràc pod uwag´:
1) bezpieczeƒstwo i zdrowie osób obs∏ugujàcych
urzàdzenia kanalizacyjne;
2) ochron´ konstrukcji budowlanych i wyposa˝enia
technicznego urzàdzeƒ kanalizacyjnych;
3) podatnoÊç mieszaniny Êcieków przemys∏owych
i Êcieków bytowych na mechaniczno-biologiczne
procesy oczyszczania;
4) ochron´ przed zanieczyszczeniem wód lub ziemi,
do których sà odprowadzane Êcieki komunalne,
a w szczególnoÊci spe∏nienie wymagaƒ jakoÊciowych odnoszàcych si´ do tych Êcieków;
5) mo˝liwoÊç bezpiecznego dla Êrodowiska wykorzystania osadów z oczyszczalni Êcieków obs∏ugujàcej zbiorczy system kanalizacyjny Êcieków komunalnych;
6) zró˝nicowanie w czasie warunków, jakie nale˝y
spe∏niç przy wprowadzaniu do urzàdzeƒ kanalizacyjnych Êcieków zawierajàcych substancje szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska wodnego okreÊlone na podstawie odr´bnych przepisów.
Art. 12.27) 1. Nadzór nad jakoÊcià wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi sprawujà organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach okreÊlonych
w przepisach o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Ka˝dy materia∏ i wyrób u˝ywany do uzdatniania
wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi powinien

———————

———————

24)

26)

25)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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27)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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posiadaç pozytywnà ocen´ higienicznà paƒstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego.
3. Zastosowanie nowych technologii uzdatniania
wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi wymaga
zgody paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
4. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej
do spo˝ycia przez ludzi mogà wykonywaç laboratoria
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria
o udokumentowanym systemie jakoÊci prowadzonych badaƒ wody, zatwierdzonym przez Paƒstwowà
Inspekcj´ Sanitarnà.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiàzany do informowania mieszkaƒców o jakoÊci wody
przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi.
Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki wodnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wymagania dotyczàce jakoÊci wody przeznaczonej
do spo˝ycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne,
2) sposób oceny przydatnoÊci wody przeznaczonej
do spo˝ycia przez ludzi,
3) minimalnà cz´stotliwoÊç i miejsca pobierania
do badania próbek wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi,
4) zakres badania wody przeznaczonej do spo˝ycia
przez ludzi,
5) program monitoringu jakoÊci wody przeznaczonej
do spo˝ycia przez ludzi,
6) sposób nadzoru nad materia∏ami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji
wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi,
7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonujàcymi
badania jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia
przez ludzi,
8) sposób informowania konsumentów o jakoÊci
wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi,
9)28) sposób post´powania przed organami Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda
przeznaczona do spo˝ycia przez ludzi nie spe∏nia
wymagaƒ jakoÊciowych
— bioràc pod uwag´ bezpieczeƒstwo i zdrowie ludzi.
Art. 14. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
i Ministrem SprawiedliwoÊci, dla jednostek organizacyjnych podleg∏ych tym ministrom mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia:
1)29)

warunki przy∏àczania nieruchomoÊci do sieci
oraz wymagania dotyczàce urzàdzeƒ wodociàgo-

wych i urzàdzeƒ kanalizacyjnych b´dàcych w posiadaniu tych jednostek,
2) szczegó∏owe sposoby kontroli urzàdzeƒ, o których
mowa w pkt 1,
3) warunki i tryb post´powania w sprawach zbiorowego zaopatrzenia w wod´ oraz zbiorowego odprowadzania Êcieków,
4) warunki korzystania z sieci wodociàgowych
w przypadku prowadzenia dzia∏aƒ ratowniczych,
5) wymagania technologiczne dotyczàce urzàdzeƒ
wodociàgowych i urzàdzeƒ kanalizacyjnych,
6) wymagania dotyczàce zasilania elektroenergetycznego,
7) wymagania dotyczàce zapewnienia ciàg∏oÊci funkcjonowania urzàdzeƒ wodociàgowych i urzàdzeƒ
kanalizacyjnych,
8) tryb i sposób kontroli stanu przygotowania urzàdzeƒ wodociàgowych i urzàdzeƒ kanalizacyjnych
— bioràc pod uwag´ specyfik´ jednostek organizacyjnych podleg∏ych tym ministrom.
Art. 15. 1.30) Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne jest obowiàzane zapewniç budow´ urzàdzeƒ
wodociàgowych i urzàdzeƒ kanalizacyjnych, ustalonych przez gmin´ w studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie
rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21
ust. 1.
2. Realizacj´ budowy przy∏àczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego
do lokalizacji wodomierza g∏ównego i urzàdzenia pomiarowego zapewnia na w∏asny koszt osoba ubiegajàca si´ o przy∏àczenie nieruchomoÊci do sieci.
3.31) Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania
wodomierza g∏ównego ponosi przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, a urzàdzenia pomiarowego
— odbiorca us∏ug.
4. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne
jest obowiàzane przy∏àczyç do sieci nieruchomoÊç osoby ubiegajàcej si´ o przy∏àczenie nieruchomoÊci do sieci, je˝eli sà spe∏nione warunki przy∏àczenia okreÊlone w regulaminie, o którym mowa w art. 19, oraz istniejà techniczne mo˝liwoÊci Êwiadczenia us∏ug.
Rozdzia∏ 3
Zasady udzielania zezwoleƒ
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod´
i zbiorowego odprowadzania Êcieków
oraz uchwalanie regulaminu
Art. 16. 1.22) Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub zbiorowego odprowadzania Êcieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawane-

———————

———————

28)

30)

29)

Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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31)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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go przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji.
2. Zezwolenie mo˝e byç wydane na wniosek przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego, które:
1) ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzib´ i adres, oddzia∏ lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci gospodarczej;
2) posiada Êrodki finansowe lub udokumentuje mo˝liwoÊç ich uzyskania w wysokoÊci niezb´dnej
do prawid∏owego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania
Êcieków;
3) posiada Êrodki techniczne odpowiednie do zakresu dzia∏alnoÊci, o której mowa w ust. 1.
3.32) Nie majà obowiàzku uzyskania zezwolenia
gminne jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci prawnej, prowadzàce na obszarze w∏asnej
gminy dzia∏alnoÊç na zasadach okreÊlonych w ustawie. Gminne jednostki organizacyjne opracowujà projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
Êcieków.

Poz. 858

1) wezwaç przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne do uzupe∏nienia w wyznaczonym terminie,
jednak nie krótszym ni˝ 14 dni, brakujàcej dokumentacji poÊwiadczajàcej, ˝e spe∏nia ono warunki
okreÊlone przepisami ustawy, wymagane do wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub
zbiorowego odprowadzania Êcieków;
2) dokonaç kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu
stwierdzenia, czy przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne spe∏nia warunki wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem.
Art. 17b.34) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia udzielenia zezwolenia lub mo˝e ograniczyç jego zakres w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia:
1) gdy przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne
nie spe∏nia warunków wykonywania dzia∏alnoÊci
obj´tej zezwoleniem okreÊlonych w ustawie;
2) ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa;

Art. 17. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien
zawieraç:

3) ze wzgl´du na zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia ludzi,
lub zagro˝enie Êrodowiska naturalnego;

1) oznaczenie przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego ubiegajàcego si´ o zezwolenie, jego
siedzib´ i adres;

4) je˝eli w wyniku post´powania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych zawarta zosta∏a przez gmin´ umowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub zbiorowego odprowadzania Êcieków z innym przedsi´biorstwem
wodociàgowo-kanalizacyjnym;

2) okreÊlenie przedmiotu i obszaru dzia∏alnoÊci;
3) okreÊlenie Êrodków technicznych i finansowych,
jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegajàcy si´
o zezwolenie na prowadzenie dzia∏alnoÊci obj´tej
wnioskiem;
4) informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej dzia∏alnoÊci gospodarczej wnioskodawcy;
5) informacje charakteryzujàce poziom Êwiadczonych us∏ug w zakresie iloÊci, jakoÊci oraz ciàg∏oÊci
dostarczania wody oraz odprowadzania Êcieków;
6) informacje o technologiach stosowanych lub
przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu
wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu Êcieków;
7) okreÊlenie terminu podj´cia dzia∏alnoÊci obj´tej
wnioskiem;
8)33) numer w rejestrze przedsi´biorców albo ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
9) projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Êcieków.
Art. 17a.34) Przed podj´ciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt (burmistrz, prezydent miasta)
mo˝e:
———————
32)
33)

34)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 38 pkt 1 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1808), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 sierpnia 2004 r.
Dodany przez art. 38 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 33.

5) je˝eli na obszarze gminy dzia∏alnoÊç w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub zbiorowego
odprowadzania Êcieków prowadzi gmina lub jej
jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej.
Art. 17c.34) 1. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, ubiegajàce si´ o zezwolenie w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub zbiorowego odprowadzania Êcieków mo˝e wystàpiç do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej „promesà”.
2. W promesie wójt (burmistrz, prezydent miasta)
mo˝e uzale˝niç udzielenie zezwolenia od spe∏nienia warunków wykonywania dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem.
3. W post´powaniu o udzielenie promesy stosuje
si´ przepisy dotyczàce udzielania zezwolenia.
4. W promesie ustala si´ okres jej wa˝noÊci, z tym
˝e nie mo˝e on byç krótszy ni˝ 6 miesi´cy.
Art. 18. Zezwolenie powinno okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) oznaczenie przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego, jego siedzib´ i adres;
2) dat´ podj´cia dzia∏alnoÊci;
3) przedmiot i obszar dzia∏alnoÊci;
4) wymagania w zakresie jakoÊci us∏ug wodociàgowo-kanalizacyjnych;
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5) warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia
i przestrzegania regulaminu, o którym mowa
w art. 19 ust. 1;
6) warunki wprowadzania ograniczeƒ dostarczania
wody w przypadku wystàpienia jej niedoboru;
7) zobowiàzanie do prowadzenia przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne racjonalnej gospodarki w zakresie dzia∏alnoÊci obj´tej zezwoleniem;
8) warunki cofni´cia zezwolenia;
9) warunki dotyczàce okolicznoÊci, w których zezwolenie mo˝e byç cofni´te bez odszkodowania.
Art. 18a.35) 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
cofa zezwolenie w przypadku, gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce
przedsi´biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej obj´tej
zezwoleniem;
2) przedsi´biorstwo
wodociàgowo-kanalizacyjne
przesta∏o spe∏niaç warunki okreÊlone przepisami
prawa, wymagane do wykonywania dzia∏alnoÊci
okreÊlonej w zezwoleniu;
3) przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne nie
usun´∏o, w wyznaczonym przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) terminie, stanu faktycznego
lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa
regulujàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà obj´tà zezwoleniem.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo˝e cofnàç
zezwolenie w przypadku, gdy:
1) przepisy odr´bne tak stanowià;
2) przedsi´biorca nie podjà∏, mimo wezwania, lub
zaprzesta∏ wykonywania dzia∏alnoÊci okreÊlonej
w zezwoleniu.
3. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne,
któremu cofni´to zezwolenie z przyczyn, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, mo˝e ponownie wystàpiç z wnioskiem o udzielenie zezwolenia w takim samym zakresie nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia wydania
decyzji o cofni´ciu zezwolenia.

Poz. 858

Art. 18e.35) 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
jest uprawniony do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodnoÊci wykonywanej dzia∏alnoÊci z udzielonym zezwoleniem.
2. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ na podstawie upowa˝nienia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
3. Osoby upowa˝nione do dokonania kontroli sà
uprawnione w szczególnoÊci do:
1) wst´pu na teren przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego w dniach i godzinach, w których
jest lub powinna byç wykonywana dzia∏alnoÊç obj´ta zezwoleniem;
2) ˝àdania ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ, okazania dokumentów lub innych noÊników informacji
oraz udost´pniania danych majàcych zwiàzek
z przedmiotem kontroli.
4. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´ wy∏àcznie
w obecnoÊci osoby uprawnionej do reprezentowania
przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego lub
osoby upowa˝nionej do reprezentowania go podczas
kontroli.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo˝e upowa˝niç do dokonywania kontroli, o której mowa
w ust. 1, inny organ administracji wyspecjalizowany
w kontroli danego rodzaju dzia∏alnoÊci. Przepisy
ust. 2—4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 19.36) 1. Rada gminy, po dokonaniu analizy
projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania Êcieków opracowanych przez przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne, uchwala regulamin
dostarczania wody i odprowadzania Êcieków, zwany
dalej „regulaminem”. Regulamin jest aktem prawa
miejscowego.

Art. 18d.35) Odmowa wydania zezwolenia, jego
zmiana i cofni´cie nast´puje w drodze decyzji wójta
(burmistrza, prezydenta miasta).

2. Regulamin powinien okreÊlaç prawa i obowiàzki przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego
oraz odbiorców us∏ug, w tym:
1) minimalny poziom us∏ug Êwiadczonych przez
przedsi´biorstwo
wodociàgowo-kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
Êcieków;
2) szczegó∏owe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami us∏ug;
3) sposób rozliczeƒ w oparciu o ceny i stawki op∏at
ustalone w taryfach;
4) warunki przy∏àczania do sieci;
5) techniczne warunki okreÊlajàce mo˝liwoÊci dost´pu do us∏ug wodociàgowo-kanalizacyjnych;
6) sposób dokonywania odbioru przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne wykonanego
przy∏àcza;

———————

———————

35)

36)

Art. 18b.35) 1. Zezwolenie wydaje si´ na czas nieoznaczony.
2. Zezwolenie mo˝e byç wydane na czas oznaczony na wniosek przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego.
Art. 18c.35) Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne jest obowiàzane niezw∏ocznie zg∏aszaç wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wszelkie
zmiany danych okreÊlonych w zezwoleniu.

Dodany przez art. 38 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 33.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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7) sposób post´powania w przypadku niedotrzymania ciàg∏oÊci us∏ug i odpowiednich parametrów
dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej Êcieków;
8) standardy obs∏ugi odbiorców us∏ug, a w szczególnoÊci sposoby za∏atwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczàcych w szczególnoÊci zak∏óceƒ w dostawie wody i odprowadzaniu Êcieków;
9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpo˝arowe.

Rozdzia∏ 4

Poz. 858

nizacji urzàdzeƒ wodociàgowych i urzàdzeƒ kanalizacyjnych b´dàcych w jego posiadaniu, zwany dalej
„planem”.
2. Plan okreÊla w szczególnoÊci:
1) planowany zakres us∏ug wodociàgowo-kanalizacyjnych;
2) przedsi´wzi´cia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3) przedsi´wzi´cia racjonalizujàce zu˝ycie wody oraz
wprowadzanie Êcieków;
4) nak∏ady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków
Art. 20. 1. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne okreÊla taryf´ na 1 rok.
2. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne
okreÊla taryf´ na podstawie niezb´dnych przychodów
po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe
grupy odbiorców us∏ug.
3. Ceny i stawki op∏at okreÊlone w taryfie sà ró˝nicowane dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców us∏ug na podstawie udokumentowanych ró˝nic
kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków.
4. Przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne
ustalajà niezb´dne przychody, o których mowa
w ust. 2, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
1) koszty zwiàzane ze Êwiadczeniem us∏ug, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone
na podstawie ewidencji ksi´gowej, z uwzgl´dnieniem planowanych zmian tych kosztów w roku
obowiàzywania taryfy;
2) zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkoÊç
us∏ug i warunki ich Êwiadczenia;
3) koszty wynikajàce z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których
mowa w art. 21 ust. 1.
5. Ewidencja ksi´gowa, o której mowa w ust. 4
pkt 1, powinna w szczególnoÊci umo˝liwiaç:
1) wydzielenie kosztów sta∏ych i zmiennych, przychodów zwiàzanych z poszczególnymi rodzajami
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego, a tak˝e w odniesieniu do poszczególnych taryf;
2) ustalenie kosztów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià inwestycyjnà w poprzednim roku obrachunkowym;
3) dokonanie alokacji niezb´dnych przychodów wed∏ug taryfowych grup odbiorców us∏ug.
Art. 21.37) 1. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i moder-

3. Plan powinien byç zgodny z kierunkami rozwoju
gminy okreÊlonymi w studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsi´biorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod´ i zbiorowego odprowadzania Êcieków.
4. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne
przedk∏ada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta), który sprawdza, czy spe∏nia on warunki okreÊlone w ust. 3.
5. Plan spe∏niajàcy warunki okreÊlone w ust. 3 rada gminy uchwala w terminie 3 miesi´cy od dnia
przed∏o˝enia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
6. W przypadku niepodj´cia uchwa∏y w terminie,
o którym mowa w ust. 5, plan stanowi podstaw´
do okreÊlenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.
7. Obowiàzek opracowania planu nie dotyczy
przedsi´biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych, które
nie planujà budowy urzàdzeƒ wodociàgowych lub
urzàdzeƒ kanalizacyjnych.
Art. 22. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne obcià˝a gmin´ na podstawie cen i stawek op∏at
ustalonych w taryfie za:
1) wod´ pobranà z publicznych studni i zdrojów
ulicznych;
2) wod´ zu˝ytà do zasilania publicznych fontann
i na cele przeciwpo˝arowe;
3) wod´ zu˝ytà do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Art. 23.38) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe sposoby okreÊlania taryf, w tym:
1) kryteria ustalania niezb´dnych przychodów;

———————

———————

37)

38)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
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2) alokacj´ kosztów na taryfowe grupy odbiorców
us∏ug;

gó∏owà kalkulacj´ cen i stawek op∏at oraz aktualny
plan.

3) kryteria ró˝nicowania cen i stawek op∏at.

4.39) Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza,
czy taryfy i plan zosta∏y opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa
w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod wzgl´dem celowoÊci ich ponoszenia.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwag´:
1) przy ustalaniu niezb´dnych przychodów:
a) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym amortyzacj´ lub wartoÊç umorzenia,
b) raty kapita∏owe (ponad wartoÊç amortyzacji),
c) odsetki od zaciàgni´tych kredytów i po˝yczek,
d) rezerwy na nale˝noÊci nieregularne,
e) mar˝´ zysku przy zapewnieniu ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen,
f) koszty zakupu wody lub koszty wprowadzania
Êcieków do urzàdzeƒ kanalizacyjnych nieb´dàcych w posiadaniu przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego,
g) podatki i op∏aty niezale˝ne od przedsi´biorstwa
wodociàgowo-kanalizacyjnego;
2) przy ustalaniu alokacji kosztów:
a) podzia∏ kosztów planowanych w czasie obowiàzywania taryf na poszczególne taryfowe
grupy odbiorców,
b) przypisanie kosztów budowy urzàdzeƒ wodociàgowo-kanalizacyjnych do poszczególnych
taryfowych grup odbiorców,
c) mo˝liwoÊç wyodr´bniania kosztów i ich w∏aÊciwej alokacji;
3) przy ró˝nicowaniu cen i stawek op∏at:
a) Êredniodobowà i maksymalnà wielkoÊç zu˝ycia
wody i iloÊç wprowadzanych Êcieków,
b) taryfowe grupy odbiorców,
c) struktur´ cen i stawek op∏at.
Rozdzia∏ 5
Zatwierdzanie taryf oraz zasady rozliczeƒ
za zbiorowe zaopatrzenie w wod´
i zbiorowe odprowadzanie Êcieków
Art. 24. 1. Taryfy podlegajà zatwierdzeniu w drodze uchwa∏y rady gminy.
2.39) Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejÊcia taryf w ˝ycie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie.
3.39) Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne do∏àcza szcze———————
39)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

5.39) Rada gminy podejmuje uchwa∏´ o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, je˝eli zosta∏y one sporzàdzone niezgodnie
z przepisami.
5a.40) W razie stwierdzenia przez organ nadzoru
niewa˝noÊci uchwa∏y o zatwierdzeniu taryf albo niestwierdzenia niewa˝noÊci uchwa∏y o odmowie zatwierdzenia taryf, czas obowiàzywania dotychczasowych taryf przed∏u˝a si´ o 90 dni od dnia dor´czenia
przedsi´biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu rozstrzygni´cia nadzorczego. Przepis ust. 2 stosuje si´
odpowiednio.
5b.40) W razie stwierdzenia przez organ nadzoru
niewa˝noÊci uchwa∏y o odmowie zatwierdzenia taryf,
taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia dor´czenia przedsi´biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu rozstrzygni´cia nadzorczego.
6. Rada gminy mo˝e podjàç uchwa∏´ o dop∏acie
dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup
odbiorców us∏ug. Dop∏at´ gmina przekazuje przedsi´biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu.
7. Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne
og∏asza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie lub
w sposób zwyczajowo przyj´ty w terminie do 7 dni
od dnia podj´cia uchwa∏y, o której mowa w ust. 1.
8.41) Je˝eli rada gminy nie podejmie uchwa∏y
w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 70 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku o zatwierdzenie taryf.
9.41) Przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne og∏asza w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyj´ty taryfy, o których mowa w ust. 5b lub 8,
w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejÊcia ich
w ˝ycie.
9a.42) Na uzasadniony wniosek przedsi´biorstwa
wodociàgowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze
uchwa∏y, przed∏u˝a czas obowiàzywania dotychczasowych taryf, lecz nie d∏u˝ej ni˝ o 1 rok.
9b.42) W uzasadnieniu wniosku, o którym mowa
w ust. 9a, zamieszcza si´ w szczególnoÊci informacje
———————
40) Dodany

przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
42) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
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dotyczàce zakresu Êwiadczonych us∏ug oraz warunków ekonomicznych uzasadniajàcych przed∏u˝enie
obowiàzywania dotychczasowych taryf.
9c.42) Do wniosku, o którym mowa w ust. 9a, nie
do∏àcza si´ szczegó∏owej kalkulacji cen i stawek op∏at
oraz planu.
10.43) Taryfy obowiàzujà przez 1 rok, z zastrze˝eniem ust. 5a, 5b i 9a.
Art. 24a.44) 1. W okresie pierwszych 18 miesi´cy
od dnia podj´cia dzia∏alnoÊci przez powo∏ane lub
utworzone przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne lub podj´cia przez istniejàce przedsi´biorstwo
nowego rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub zbiorowego odprowadzania Êcieków obowiàzujà ceny i stawki op∏at
uchwalone przez rad´ gminy, zapewniajàce pokrycie
uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia
w wod´ lub zbiorowego odprowadzania Êcieków.
2. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 1, jest podejmowana na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie co najmniej 14 dni przed powo∏aniem
lub utworzeniem przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego, lub podj´ciem przez istniejàce przedsi´biorstwo nowego rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub
zbiorowego odprowadzania Êcieków.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, podstaw´
do okreÊlenia cen i stawek op∏at stanowià planowane
dla pierwszego roku dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa
wodociàgowo-kanalizacyjnego koszty zbiorowego zaopatrzenia w wod´ lub zbiorowego odprowadzania
Êcieków.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) og∏asza
uchwalone ceny i stawki op∏at w miejscowej prasie
lub w sposób zwyczajowo przyj´ty w terminie 7 dni
od dnia podj´cia uchwa∏y, o której mowa w ust. 1.
Art. 25.45) Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezb´dny zakres informacji zawartych
w uzasadnieniu taryf, bioràc pod uwag´:
1) zestawienie cen i stawek op∏at;
2) kalkulacj´ op∏at;
3) plan, o którym mowa w art. 21 ust. 1;
4) informacje finansowe zawierajàce sprawozdania
finansowe
Art. 26. 1.46) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie
w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków sà prowadzone przez przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne z odbiorcami us∏ug na podstawie okreÊlonych
———————
43)
44)
45)
46)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 21 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
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w taryfach cen i stawek op∏at oraz iloÊci dostarczonej
wody i odprowadzonych Êcieków.
2.47) Je˝eli odbiorcà us∏ug jest wy∏àcznie w∏aÊciciel
lub zarzàdca budynku wielolokalowego lub budynków
wielolokalowych, jest on obowiàzany do rozliczenia
kosztów tych us∏ug. Suma obcià˝eƒ za wod´ lub Êcieki nie mo˝e byç wy˝sza od ponoszonych przez w∏aÊciciela lub zarzàdc´ na rzecz przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego.
3.47) W∏aÊciciel lub zarzàdca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów ró˝nicy wskazaƒ,
o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3. Nale˝noÊciami wynikajàcymi z przyj´tej metody rozliczania obcià˝a osob´ korzystajàcà z lokalu w tych budynkach.
Art. 27. 1. IloÊç wody dostarczonej do nieruchomoÊci ustala si´ na podstawie wskazania wodomierza
g∏ównego, a w przypadku jego braku — w oparciu
o przeci´tne normy zu˝ycia wody.
2.48) Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki prowadzenia rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków, bioràc pod uwag´ wyposa˝enie
nieruchomoÊci w przyrzàdy i urzàdzenia pomiarowe.
3.48) Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
wodnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przeci´tne
normy zu˝ycia wody dla poszczególnych odbiorców
us∏ug, które stanowià podstaw´ ustalania iloÊci pobranej wody w razie braku wodomierza, bioràc
pod uwag´ specyfik´ poszczególnych odbiorców
us∏ug oraz wskaêniki Êredniego zu˝ycia wody okreÊlone w szczególnoÊci dla gospodarstw domowych,
us∏ug oraz innej dzia∏alnoÊci w miastach i na wsiach.
4. IloÊç odprowadzonych Êcieków ustala si´
na podstawie wskazaƒ urzàdzeƒ pomiarowych.
5. W razie braku urzàdzeƒ pomiarowych iloÊç odprowadzonych Êcieków ustala si´ na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równà iloÊci wody pobranej lub okreÊlonej w umowie.
6. W rozliczeniach iloÊci odprowadzonych Êcieków
iloÊç bezpowrotnie zu˝ytej wody uwzgl´dnia si´ wy∏àcznie w przypadkach, gdy wielkoÊç jej zu˝ycia na ten
cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us∏ug.
Rozdzia∏ 6
Przepisy karne i kary pieni´˝ne
Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy,
o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wod´ z urzàdzeƒ
wodociàgowych,
podlega karze grzywny do 5 000 z∏.
———————
47)
48)

Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Dziennik Ustaw Nr 123

— 6471 —

Poz. 858

2.49) Karze okreÊlonej w ust. 1 podlega tak˝e ten,
kto:

3. Kara pieni´˝na, o której mowa w ust. 1, stanowi
dochód gminy.

1) uszkadza wodomierz g∏ówny, zrywa lub uszkadza
plomby umieszczone na wodomierzach, urzàdzeniach pomiarowych lub zaworze odcinajàcym,
a tak˝e wp∏ywa na zmian´, zatrzymanie lub utrat´
w∏aÊciwoÊci lub funkcji metrologicznych wodomierza g∏ównego lub urzàdzenia pomiarowego;

4. WysokoÊç kary pieni´˝nej, o której mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 15 % przychodu ukaranego przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego, osiàgni´tego w poprzednim roku podatkowym.

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsi´biorstwa
wodociàgowo-kanalizacyjnego do wykonania
czynnoÊci okreÊlonych w art. 7.
3. (uchylony).50)
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której
mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza Êcieki do urzàdzeƒ
kanalizacyjnych,
podlega karze ograniczenia wolnoÊci albo grzywny do 10 000 z∏.
4a.51) Karze okreÊlonej w ust. 4 podlega tak˝e ten,
kto nie stosuje si´ do zakazów, o których mowa
w art. 9 ust. 1 i 2.
5.52) W razie skazania za wykroczenie lub przest´pstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sàd mo˝e orzec nawiàzk´ na rzecz przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego, w wysokoÊci 1 000 z∏ za ka˝dy miesiàc,
w którym nastàpi∏o bezumowne pobieranie wody
z urzàdzeƒ wodociàgowych lub wprowadzanie Êcieków do urzàdzeƒ kanalizacyjnych tego przedsi´biorstwa.
6.52) Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, nast´puje na podstawie przepisów Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia.
Art. 29. 1. Karze pieni´˝nej podlega ten, kto stosuje taryfy:
1)53) nie przestrzegajàc obowiàzku ich przedstawienia
radzie gminy do zatwierdzenia, o którym mowa
w art. 24 ust. 1, lub
2)53) zawy˝ajàc ceny lub stawki op∏at zatwierdzone
zgodnie z art. 24 ust. 5 lub zweryfikowane przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o których
mowa w art. 24 ust. 5b i 8.
2.22) Kar´ pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1, wymierza wójt (burmistrz, prezydent miasta) w drodze
decyzji.

5. Kara pieni´˝na, o której mowa w ust. 1, jest p∏atna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy
nadwy˝ki przychodu nad wydatkami zmniejszonej
o podatki.
6.22) Ustalajàc wysokoÊç kary pieni´˝nej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) uwzgl´dnia stopieƒ szkodliwoÊci czynu, stopieƒ zawinienia oraz dotychczasowà
dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego i jego mo˝liwoÊci finansowe.
7.22) Niezale˝nie od kary pieni´˝nej na∏o˝onej
na przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne wójt
(burmistrz, prezydent miasta) mo˝e na∏o˝yç kar´,
o której mowa w ust. 1, na kierownika przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjnego, z tym ˝e kara ta
mo˝e byç wymierzona w kwocie nie wi´kszej
ni˝ 300 % jego miesi´cznego wynagrodzenia. Przepis
ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.
8. Kary pieni´˝ne, o których mowa w ust. 1, podlegajà Êciàgni´ciu w trybie przepisów o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.
Rozdzia∏ 7
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 30. (pomini´ty).54)
Art. 31. 1. Osoby, które wybudowa∏y z w∏asnych
Êrodków urzàdzenia wodociàgowe i urzàdzenia kanalizacyjne, mogà je przekazywaç odp∏atnie gminie lub
przedsi´biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu, na
warunkach uzgodnionych w umowie.
2. Przekazywane urzàdzenia, o których mowa
w ust. 1, powinny odpowiadaç warunkom technicznym okreÊlonym w odr´bnych przepisach.
3.55) Nale˝noÊç za przekazane urzàdzenia wodociàgowe i urzàdzenia kanalizacyjne mo˝e byç roz∏o˝ona na raty lub uwzgl´dniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie
Êcieków.
Art. 32. (pomini´ty).54)

———————
49)
50)
51)
52)
53)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
Przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

Art. 33. (pomini´ty).54)
Art. 34. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.56)
———————
54)
55)
56)

Zamieszczony w obwieszczeniu.
Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 13 lipca 2001 r.

