
Wyciąg z przepisów regulujących zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

1. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 2028) 

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 ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 
1479, 1629, 1633 i 2212), 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; 
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: 
a) wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, 
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki 
i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego 
wykorzystania w sposób i na zasadach określonych 
w przepisach działu III rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 oraz 
z 2019 r. poz. 125 i 534) oraz w przepisach ustawy z dnia 
10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1259), 
c) 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, 

prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, 
d) wody pochodzące z obiegów chłodzących 
elektrowni lub elektrociepłowni, 
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, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód 
pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, 
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów 
chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, 
charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość 
i rodzaj substancji zawartych w tych wodach 
przekraczają wartości ustalone 
w warunkach wprowadzania ścieków do wód 
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, 
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów 
chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów 
wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja 
tych ryb lub organizmów rozumiana jako 
średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 
organizmów w poszczególnych latach cyklu 
produkcyjnego przekracza 1500 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 będącymi 
skutkiem opadów atmosferycznych, 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 
będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, 
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; 
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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; 
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. 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; 
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. 

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 wszystkich punktach czerpalnych 
wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu 
jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania 
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wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, 
legalizacji, konserwacji i wymiany. 

 
art. 7 
Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej 
i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na 
teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego 
należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-
7, w celu: 
1) zainstalowania lub demontażu wodomierza 
głównego; 
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, 
wodomierza głównego lub wodomierzy 
zainstalowanych przy punktach czerpalnych 
i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania 
badań i pomiarów; 
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń 
posiadanych przez to przedsiębiorstwo; 
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych 
do sieci; 
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza 
kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych 
zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu; 
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego 
lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi. 

 
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. 
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 2 , 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz odbiorcę 
usług co najmniej na 20 dni przed planowanym 
terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia 
przyłącza kanalizacyjnego. 

 
 
 

art. 9 
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych 
i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych 
lub roztopowych będących skutkiem opadów 
atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód 
opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych 
do kanalizacji sanitarnej. 
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń 
kanalizacyjnych: 
1) odpadów stałych, które mogą powodować 
zmniejszenie przepustowości przewodów 
kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, 
popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków 
skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one 
w stanie rozdrobnionym; 
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, 
a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas 
bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin 
cementowych; 
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt 
zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85ºC, 
a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, 
karbidu, trójnitrotoluenu; 
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności 
mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, 
cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru 
i cyjanowodoru; 
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, 
a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 
ścieków z kiszonek; 
6) ścieków zawierających chorobotwórcze 
drobnoustroje pochodzące z: 
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby 
zakaźne, 
b) stacji krwiodawstwa, 
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których 
zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, 
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem 
zakaźnym pochodzącym od zwierząt. 
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest 
obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości 
i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków 
przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

 
art. 10 

Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych 
do urządzeń kanalizacyjnych jest obowiązany do: 
1) niezwłocznego powiadomienia właściciela urządzeń 
kanalizacyjnych o awarii powodującej zrzut 
niebezpiecznych substancji do urządzeń 
kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich 
przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii; 
2) instalowania niezbędnych urządzeń 
podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej 
eksploatacji tych urządzeń; 
3) umożliwienia właścicielowi urządzeń 
kanalizacyjnych dostępu w każdym czasie do miejsc 
kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych 
wprowadzanych do tych urządzeń oraz 
przeprowadzania kontroli sieci i urządzeń do 
podczyszczania ścieków będących własnością odbiorcy 
usług; 
4) wewnętrznej kontroli przestrzegania 
dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków 
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przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia, 
w szczególności gdy wprowadzane ścieki przemysłowe 
stanowią więcej niż 10% wszystkich ścieków 
komunalnych dopływających do oczyszczalni oraz gdy 
zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych może 
stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub 
bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych 
i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych 
lub procesu oczyszczania ścieków; 
5) udostępniania wyników wewnętrznej kontroli 
właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych oraz informacji 
na temat posiadanych urządzeń podczyszczających 
ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji 
niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków; 
6) zainstalowania urządzeń pomiarowych służących 
do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych, na 
żądanie właściciela urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli 
takie wymaganie jest uzasadnione możliwością 
wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia 
osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne 
lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych 
i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych 
lub procesu oczyszczania 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. 
3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania 
wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia 
pomiarowego - odbiorca usług. 
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. 24 ust. 6 

Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla 
jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup 
odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje 
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

 
art. 24e 

1. W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której 
mowa w art. 24c ust. 2 lub 4, stała się ostateczna, organ 
regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę 
albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
2. Właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową 

taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej właściwej gminy. 
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową 
taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją 
w punktach obsługi klientów. 

 
art. 24f ust. 1 

Zatwierdzona taryfa oraz tymczasowa taryfa wchodzą 
w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym 
mowa w art. 24e ust. 1. 

 
art. 26 

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone 
przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 
z odbiorcami usług na podstawie określonych 
w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej 
wody i odprowadzonych ścieków. 
2. Jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel  
lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków 
wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia 
kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki 
nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela 
lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego. 
3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego 
lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru 
metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której 
mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3. Należnościami wynikającymi 
z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę 
korzystającą z lokalu w tych budynkach. 

 
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 gospodarki wodnej 
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 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. 
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. 
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art. 27e 
1. W sprawach spornych dotyczących: 
1)odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę 
lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, 
2)odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza 
kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci 
nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie 
nieruchomości do sieci 
- na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny 
w drodze decyzji. 
2. Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, o którym 
mowa w ust. 1, może polegać na nakazaniu 
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu: 
1)zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę 
lub odprowadzanie ścieków; 
2)przywrócenia dostawy wody; 
3)otwarcia przyłącza kanalizacyjnego; 
4)przyłączenia do sieci. 
3. Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może 
określić, w drodze postanowienia, na które służy 
zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę 
lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci 
do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. 
 

art. 28 
1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa 
w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, 
podlega karze grzywny do 5000 zł. 
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto: 
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza 
plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach 
pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także 
wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości 
lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego 
lub urządzenia pomiarowego; 
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania 
czynności określonych w art. 7. 
3.(uchylony) 
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której 
mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń 
kanalizacyjnych, 
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny 
do 10 000 zł. 
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie 
stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 
i 2. 
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, 
o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę 
na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, 
w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody 
z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa. 
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa 
w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
27 lutego 2018 roku w sprawie określania 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy 
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 
472) 

§ 2 

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 
1) cena za dostarczoną wodę - wielkość wyrażoną 
w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny 
dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 
określonej odrębnymi przepisami; 
2) cena za odprowadzone ścieki - wielkość wyrażoną 
w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków, 
w tym ścieków komunalnych lub ścieków 
przemysłowych; do ceny dolicza się podatek 
wymieniony w pkt 1; 
3) koszty gotowości do świadczenia usług - koszty 
eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych 
lub urządzeń kanalizacyjnych, stanowiące nie więcej 
niż 15% całości tych kosztów, podzielone zgodnie 
z przyjętym współczynnikiem alokacji na taryfowe 
grupy odbiorców usług oraz liczbę odbiorców usług 
w danej grupie; 
4) niepodzielony zysk z lat ubiegłych - część zysku 
netto, która nie została rozdysponowana na rzecz 
wspólników lub akcjonariuszy przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego z tytułu dywidendy 
lub która nie została przekazana na kapitał zapasowy 
lub rezerwowy tego przedsiębiorstwa; 
5) okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie 
nowej taryfy - 36 kolejnych miesięcy obrachunkowych 
poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia 
wniosku o zatwierdzenie taryfy; 
6) stawka opłaty abonamentowej - wielkość wyrażoną 
w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres 
rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany 
zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości 
do świadczenia usług urządzeń wodociągowych 
lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi 
odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego 
i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody 
lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty 
abonamentowej dolicza się podatek wymieniony 
w pkt 1; 
7) subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów 
dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
działalności gospodarczej lub jednej z taryfowych grup 
odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego 
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej 
lub od innej taryfowej grupy odbiorców usług. 

 
§ 16 

1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako 
iloczyny cen i stawek opłat oraz odpowiadających im 
ilości świadczonych usług. 
2. Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, 
należności wynikające z wysokości tej stawki 
są regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług 
pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie 
rozliczeniowym. 
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3. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków 
oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość 
odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu 
o przeciętne normy zużycia wody, a w przypadku braku 
odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków 
określonej w umowie. 
4. W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali 
w budynku wielolokalowym oraz z właścicielem lub 
zarządcą tego budynku należności za dostarczoną 
wodę lub odprowadzone ścieki mogą być regulowane 
na podstawie prognozy ilości usług, które mają być 
świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne. 
5. Prognoza, o której mowa w ust. 4, wynika z umowy 
i jest ustalana w oparciu o przeciętne normy zużycia 
wody lub na podstawie średniego zużycia wody 
w ubiegłym okresie rozliczeniowym. 

 
§ 17 

1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną 
wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym 
w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty 
jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. 
2. Odbiorcy usług, o których mowa w § 16 ust. 4, regulują 
należności, których wielkość jest ustalona na podstawie 
prognozy, w terminach wynikających z zawartej 
umowy. 
3. Rozliczenie ilości świadczonych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług 
jest dokonywane na podstawie wskazań wodomierzy 
lub urządzenia pomiarowego lub na podstawie umowy, 
przynajmniej raz w roku oraz zawsze przy zmianie cen 
za wodę lub ścieki, których ilość nie jest ustalana 
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Przepis 
ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
4. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń 
do wysokości należności określonych w fakturze nie 
wstrzymuje jej zapłaty. 
5. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet 
przyszłych należności lub, na wniosek odbiorcy usług, 
zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku 
w tej sprawie. 

 
§ 18 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego 
działania wodomierza głównego ilość pobranej wody 
ustala się na podstawie średniego zużycia wody 
w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem 
nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest 
to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody 
w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym 
i liczby miesięcy nieprawidłowego działania 
wodomierza. 
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie 
prawidłowości działania wodomierza głównego. 
3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości 
działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych 
przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty 
sprawdzenia. 
 


