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Materiał porównawczy 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

(druk nr 534) 

 

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ 

I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 

późn. zm.)  

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   gmina - także związek międzygminny i porozumienie międzygminne; 

2)   niezbędne przychody - wartość przychodów w danym roku obrachunkowym, 

zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i ilości i 

zbiorowego odprowadzania ścieków, które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

powinno osiągnąć na pokrycie uzasadnionych kosztów, związanych z ujęciem i poborem 

wody, eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, oraz osiągnięcie zysku; 

3)   odbiorca usług - każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie 

pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym; 

3a)  osoba korzystająca z lokalu - osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę 

korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym; 

4)   przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o 

swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju 

działalność; 

[5)   przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 

gruntowej;] 

<5) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną;> 

6)   przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za 

wodomierzem głównym; 

7)   sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; 

8) [ścieki - wprowadzane do wód lub do ziemi:] <ścieki – wprowadzane do urządzeń 

kanalizacyjnych, do wód lub do ziemi:> 

a)  wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 
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b)  ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do 

rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 

lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), 

c)  wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 

pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w 

szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, 

usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów, 

d)  wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz 

odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania 

odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, 

e)  wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych 

do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do 

górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej 

wodzie, 

f)  wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych, 

g)  wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż 

łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub 

organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 

organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500 kg z 1 

ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego 

cyklu; 

9)   ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 

użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub 

funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z 

tych budynków; 

10)  ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami 

przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami 

służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania 

ścieków komunalnych; 

11)  ścieki przemysłowe - ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 

roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, 

przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze 

ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu; 

12)  taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania; 

13)  taryfowa grupa odbiorców usług - odbiorców wyodrębnionych na podstawie 

charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie 

sposobu rozliczeń za świadczone usługi; 

14)  urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 

podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków; 

15)  urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, 

znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym; 

16)  urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 

publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 

urządzenia regulujące ciśnienie wody; 

17)  właściciel - także posiadacza samoistnego i użytkownika wieczystego; 
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18)  woda przeznaczona do spożycia przez ludzi: 

a)  wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania 

żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy 

jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach, 

b)  wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, 

przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo 

substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

19)  wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się 

na każdym przyłączu wodociągowym; 

20)  zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność polegającą na odprowadzaniu i 

oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne; 

21)  zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i 

dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 

 

Art. 5. 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność 

posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw 

wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i 

odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość 

dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 

1a. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej 

wewnętrznej kontroli jakości wody. 

1b. Wymóg zapewnienia dostaw pod odpowiednim ciśnieniem, o którym mowa w ust. 1, 

dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci. 

[2. Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, 

odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji 

i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem 

pomiarowym włącznie.] 

<2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie 

niezawodnego działania instalacji wewnętrznych w nieruchomości, przyłącza 

wodociągowego lub instalacji wewnętrznych i przyłącza kanalizacyjnego z 

urządzeniem pomiarowym włącznie.> 

 

Art. 6. 

1. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy 

o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem 

wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. 

1a. Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o 

zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została 

przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy. 

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz 

warunków ich świadczenia; 

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń; 

[3) praw i obowiązków stron umowy;] 
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3a) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu odbiorcy usług; 

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; 

[5)   ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18;] 

[6)   okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie 

warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.] 

<6) okresu obowiązywania umowy, a także przyczyn, terminu i trybu jej 

wypowiedzenia.> 

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do 

korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być 

odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym 

stanie prawnym. 

5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami 

wielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana z ich właścicielem lub z 

zarządcą. 

6. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków 

wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której 

mowa w ust. 1, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli: 

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane 

zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach 

czerpalnych; 

2)   jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą; 

3)   właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicę wskazań między 

wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach 

czerpalnych wody; 

4)   właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, reguluje 

należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą 

wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody; 

5)   właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy 

punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych 

znajdujących się poza lokalami; 

6)   został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody 

do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez 

możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na 

zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu; 

7)   został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody 

z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do 

lokali. 

6a. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, jest 

obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o 

których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat 

wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

rozliczenie. 

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z 

osobą korzystającą z lokalu, w budynkach, o których mowa w ust. 5, w przypadku gdy nie 

są spełnione warunki, o których mowa w ust. 6. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego 

lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy 
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wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu 

jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania 

ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany. 

 

Art. 8. 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć 

przyłącze kanalizacyjne, jeżeli: 

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami 

prawa; 

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po 

dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty; 

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa 

lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego; 

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to 

jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych 

wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. 

<5) odbiorca usług, pomimo pisemnego wezwania, uniemożliwia pracownikowi 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego montaż lub wymianę wodomierza 

głównego.> 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o 

której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego 

punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o 

możliwościach korzystania z tego punktu. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub 

zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania 

zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego
(3)

, 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed 

planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

<4. W przypadku ustania przyczyn odcięcia dostaw wody albo zamknięcia przyłącza 

kanalizacyjnego, odbiorca usług ponosi koszty związane z przywróceniem 

możliwości dalszego dostarczania wody lub odprowadzania ścieków.> 

 

Art. 15. 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium 

uwarunkowań 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. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia 

przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia 

na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 

<2a. Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie może być przedmiotem  roszczenia 

określonego w odrębnych przepisach, przysługującego osobie, która wybudowała 

urządzenia z własnych środków i jest ich właścicielem, kierowanego przeciwko 

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.> 

3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - odbiorca 

usług. 
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4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci 

nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są 

spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19, oraz 

istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. 

 

Art. 27. 

1. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza 

głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków, biorąc pod uwagę wyposażenie nieruchomości w przyrządy i urządzenia 

pomiarowe. 

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia, przeciętne normy zużycia wody dla 

poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody 

w razie braku wodomierza, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług 

oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw 

domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach. 

4. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 

[5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub 

określonej w umowie.] 

<5. W przypadku, gdy ilość odprowadzanych ścieków nie jest mierzona przez 

urządzenie pomiarowe, jako podstawę ustalenia ilości ścieków przyjmuje się ilość 

wody dostarczonej przez przedsiębiorstwo do nieruchomości.> 

6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody 

uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest 

na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 

 

[Art. 31. 

1. Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia 

kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. 

2. Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać warunkom 

technicznym określonym w odrębnych przepisach. 

3. Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być 

rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków.] 

 


