
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 39. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 kwietnia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w art. 49 

kodeksu cywilnego, a także art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, określających obowiązek odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

przez przedsiębiorstwa wodociągowe. 

Uzasadnienie. 

W związku z docierającymi do mnie informacjami od samorządowców i wyborców zwracam się z prośbą  

o wprowadzenie zmian w naszym systemie prawnym, które przyczynią się do wyeliminowania nadużyć prawa 

związanych z obowiązkiem odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez 

przedsiębiorstwa wodociągowe. Zasady te w chwili obecnej określa art. 49 kodeksu cywilnego oraz art. 31 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Przepis art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(zastąpiony obecnie przez art. 49 §2 k.c.) miał okazać się pomocny dla osób, które w związku z własnymi 

potrzebami dokonują inwestycji w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Nie miał on służyć 

przedsiębiorcom do uzyskiwania przez nich podwójnej korzyści. W chwili obecnej takie sama prawa mają 

osoby, które prowadzą działalność polegającą na podziale i uzbrojeniu nieruchomości, które następnie zostają 

sprzedane bądź zagospodarowane i sprzedane na cele budownictwa. Wskazane osoby dokonują uzbrojenia 

terenu we własnym interesie. Inwestycje te podnoszą wartość nieruchomości, a w konsekwencji wzrasta jego 

cena i wysokość czerpanych z tego tytułu zysków. Istotny jest również fakt, że inwestycje w infrastrukturę 

wodociągową bądź kanalizacyjną rozkładają się na szereg działek. Sam wzrost wartości nieruchomości 

(przeznaczonych z założenia do sprzedaży) rekompensuje z zyskiem poniesione wydatki. Nakłady podnoszące 

wartość sprzedawanych nieruchomości zostają odzyskane w cenach uzyskiwanych z ich sprzedaży. Jako 

przykład można podać gminę Pilchowice (powiat gliwicki), gdzie różnica w cenie uzbrojonych  

i nieuzbrojonych działek budowalnych wynosi co najmniej 20 zł za 1 m
2
. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem sądów przedsiębiorstwa wodociągowe są 

zmuszone do odpłatnego przejmowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych zarówno od osób, które 

wybudowały takie urządzenia na własne potrzeby, jak i od osób, które zainwestowały w infrastrukturę w celu 

osiągnięcia oraz zwielokrotnienia zysku. Zamiar osiągnięcia zysku wiąże się zwykle z dużymi nakładami  

i najczęściej nie pokrywa się ze strategicznymi celami i planami inwestycyjnymi przedsiębiorstw ani gmin. 

W związku z powyższym zgodnie z aktualnym stanem prawnym koszty przejęcia przez przedsiębiorstwa 

wodociągowe urządzeń wodno-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów w celu zwielokrotnienia 

zysku ze sprzedaży nieruchomości ponoszą pośrednio mieszkańcy gmin, którzy są odbiorcami usług 

dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Koszty te znajdują 

odzwierciedlenie w stawkach taryfowych. 

Jestem przekonany, że przedstawiona sytuacja wymaga analizy oraz podjęcia działań, które przyczynią się 

do wprowadzenia zmian mających za celu wyeliminowanie wszelkich nadużyć prawnych związanych  

z obowiązkiem odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Krystian Probierz 

 


