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OD AUTORA

Zapatrzenie w wodę i odprowadzanie zużytej wody jako ścieków jest zadaniem własnym gminy. Woda jest najbardziej potrzebnym składnikiem niezbędnym do życia, stąd naturalne oczekiwanie powszechnej jej dostępności i prawa
do korzystania z niej. Jednak proces pozyskiwania i dystrybuowania wody przez
urządzenia i sieci staje się coraz bardziej kosztowny, a ustawodawca przyjął
koncepcję pokrywania przez odbiorców usług kosztów ponoszonych przez
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie zawartych umów,
co powoduje nieprawidłowości w trakcie jej poboru.
Nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, czyli bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych jest zjawiskiem równie powszechnym, co trudnym do wyeliminowania. Szacuje się, że kilkanaście procent wody
jest kradzione. Zapewne podobna skala dotyczy nielegalnego odprowadzania
ścieków. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1 daje przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym instrumenty do zwalczania tego zjawiska – umożliwia dokonanie kontroli, przewiduje przepisy karne. Przez kilkanaście lat obowiązywania ustawy powinno było wykształcić się orzecznictwo w zakresie nielegalnego
poboru, tymczasem nie powstało ani orzecznictwo, ani literatura poświęcona tej
kwestii, nie poprawiono istotnych wad w aktualnych przepisach, bodaj nawet ich
nie zauważono. W wielu gminach przepisy karne pozostały martwe, a skala kradzieży wody i nielegalnego odprowadzania ścieków ustabilizowały się na nieracjonalnie wysokim poziomie. Nasuwa się uzasadnione przypuszczenie, że
przedsiębiorstwa i gminy próbują radzić sobie same z nielegalnym poborem wody i odprowadzaniem ścieków bez pomocy organów ścigania, licząc na własną
efektywność i dlatego problem nie wychodzi poza teren gmin.

1

Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.
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Dla porównania, nielegalny pobór energii w świetle ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne2 doczekał się bogatej literatury i obszernego
orzecznictwa, w tym Sądu Najwyższego, wielu linii orzeczniczych w sprawach
cywilnych i karnych, także na tle wstrzymania dostaw energii, mimo że statystycznie proceder ten odbywa się w procentowym ujęciu na mniejszą skalę niż
nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków. W trakcie opracowywania monografii po wielokroć nasuwały się porównania z sektorem energetycznym, jednak aby nie była to w części książka o nielegalnym poborze energii, odsuwałem często naturalne zakusy porównań wynikające z własnego doświadczenia, by ograniczyć je do minimum. Odniesienia te są zawarte w głównej
mierze w przypisach.
Zakres publikacji został ograniczony do nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Jest to domena ustawy zaopatrzeniowej. Poza przedmiotem rozważań
pozostały kwestie związane przykładowo z nielegalnym odprowadzaniem ścieków do ziemi lub wód, regulowane innymi ustawami.
W ramach prowadzonej działalności szkoleniowo-doradczej od kilkunastu
lat zajmuję się prawnymi aspektami działalności przedsiębiorstw sieciowych.
Operatorzy wodociągowo-kanalizacyjni mają w tej grupie szczególne miejsce,
a zakres praktycznych zagadnień objętych tą działalnością obejmował także
kwestie udzielania zezwoleń, tworzenia w gminach regulaminów zaopatrzenia
w wodę i zmian do nich, współudział w opracowywaniu i weryfikacji 200 taryf
dla wody i ścieków, sprawy sądowe, skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, przeprowadzenie kilkuset szkoleń.
Henryk Palarz

2

Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.

Rozdział I

PODSTAWOWE DEFINICJE
W tym rozdziale proponuję wprowadzenie definicji legalnych używanych
pojęć, ustalających znaczenie określonego pojęcia (zwrotu) na użytek ustawy.
W słowniczku ustawowym mieści się ponad 20 definicji (art. 2 u.z.z.w.), a ponieważ przedmiotem rozważań jest prawna ocena zjawiska nielegalnego poboru
wody i nielegalnego odprowadzania ścieków, z tego powodu nie ma potrzeby
gruntownej analizy wszystkich pojęć używanych w ustawie, lecz tylko tych
istotnych dla wybranej tematyki i jedynie w wybranym kontekście.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
W przypadku każdego nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków istnieją co najmniej dwa podmioty, spośród których jednym jest
zawsze przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne występujące w charakterze podmiotu pokrzywdzonego czynem zabronionym, stosujące sankcje poprzez
działania faktyczne, do których należy wstrzymanie świadczenia usług, występujące z roszczeniami odszkodowawczymi lub jako strona w procesie karnym.
Przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozumie się 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 (art. 2
pkt 4 u.z.z.w.).
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1.1. Forma organizacyjna
Historycznie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne znajdowały się
w XX w. naprzemiennie w gestii samorządu terytorialnego bądź państwa3. Obecnie przedsiębiorstwo zajmujące się działalnością wodociągowo-kanalizacyjną
może funkcjonować w dowolnej formie organizacyjnej oraz z dowolną strukturą
udziałów. Przedsiębiorstwem tym mogą być nawet, posiadające zezwolenie
udzielone przez wójta na podstawie art. 16 u.z.z.w., takie podmioty, jak spółdzielnia mieszkaniowa, spółka pracownicza z majątkiem dzierżawionym od
gminy, operator zagraniczny wygrywający przetarg na zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę. Wszystkie te podmioty są podmiotami regulowanymi, czyli
działającymi na podstawie publicznoprawnych przepisów reglamentujących ich
działalność gospodarczą z uwagi na przedmiot tej działalności. Są to przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, na które przepisy ustawy oraz treść zezwolenia
(w innych sektorach sieciowych – treść koncesji) nakładają szczególne zasady
prowadzenia działalności, w tym z możliwością stosowania sankcji wobec użytkowników niestosujących się do zasad korzystania z usług. Przedsiębiorstwem
może być sama gmina prowadząca działalność przy pomocy urzędu gminy, rozumianego jako aparat pomocniczy wójta – brak wówczas jakiejkolwiek wyodrębnionej jednostki, nawet organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

1.2. Działalność pokrewna przedsiębiorstwa a nielegalny pobór wody
lub nielegalne odprowadzanie ścieków
Aby odróżnić zbiorowe zaopatrzenie w wodę (art. 2 pkt 21 u.z.z.w.) i zbiorowe odprowadzanie ścieków (art. 2 pkt 20 u.z.z.w.) od działalności pokrewnej
prowadzonej czasem przez przedsiębiorstwo, trzeba stwierdzić, że ta inna działalność może polegać wprawdzie na dostarczaniu wody i odbieraniu ścieków,
lecz nie podlega ona przepisom ustawy zaopatrzeniowej, także wtedy, gdy następuje niezgodne z prawem pobieranie wody lub odprowadzanie ścieków. Przykładowo można tu wymienić:

3 M. Czesak, Formy własnościowo-organizacyjne w usługach wodociągowo-kanalizacyjnych, Wodociągi – Kanalizacja 2003, nr 9.
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1) hurtowe zaopatrzenie w wodę (hurtowe odprowadzanie ścieków) – umowa
łączy dwa przedsiębiorstwa (dwie gminy, przedsiębiorstwo i gminę). Woda
pobierana jest przez jedno przedsiębiorstwo z sieci wodociągowej drugiego
przedsiębiorstwa w sposób, który można określić jako czyn zabroniony (ominięcie, zakłócenie działania wodomierza);
2) świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla własnych członków –
skoro pod definicję przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego może
podpadać także spółdzielnia mieszkaniowa4, należy oddzielić sytuację, kiedy
nielegalnego poboru dopuszcza się członek spółdzielni, od sytuacji, kiedy
pobór jest dokonywany przez „zewnętrznego” odbiorcę usług. W pierwszym
przypadku nie ma obowiązku zawierania umów wskazanych w art. 6 u.z.z.w.,
a nielegalny pobór będzie kradzieżą wody, penalizowaną kodeksem wykroczeń5, sankcjonowaną także postanowieniami kar przewidzianych w regulaminie spółdzielni i bez możliwości sankcyjnego odcięcia wody do lokalu.
Drugi przypadek to typowa sytuacja będąca przedmiotem niniejszych rozważań, włącznie z możliwością odcięcia dostaw wody do lokali w innej spółdzielni (wspólnocie), gdyby spółdzielnia jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarła umowy z lokatorami innej spółdzielni (wspólnoty)
w warunkach art. 6 ust. 6 u.z.z.w.;
3) odprowadzanie ścieków dowożonych – np. bezumowny, o korupcyjnym
podłożu, nierejestrowany odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków, która jako urządzenie spełnia wprawdzie
definicję urządzenia kanalizacyjnego, ale czynu takiego nie można traktować
jako naruszenie zasad zbiorowego odprowadzania ścieków, ponieważ odprowadzania nie dokonuje się przez sieć (art. 2 pkt 7 u.z.z.w.) i jest domeną
innej ustawy.

4

Przykładami mogą być Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Wierzbięcinie, posiadająca zezwolenie wydane przez Burmistrza Nowogardu lub Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Cisku z siedzibą w Roszowickim Lesie. Obydwie Spółdzielnie mają taryfy dla wody
i ścieków zatwierdzone przez organy gminy.
5 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 482 z późn. zm.).

