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Akty prawne

k.c. – Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 380 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483)

k.p.a. – Kodeks postępowania administracyjnego
z 14.06.1960 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1822)

k.w. – Kodeks wykroczeń z 20.05.1971 r. (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1094 ze zm.)

p.bud. – Prawo budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.)

p.e. – Prawo energetyczne z 10.04.1997 r. (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)

p.z.p. – Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

rozporządzenie
jakościowe

– rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ja‐
kości wody przeznaczonej do spożycia przez lu‐
dzi z 13.11.2015 r. (Dz.U. poz. 1989)

rozp. taryf. – rozporządzenie Ministra Budownictwa w spra‐
wie określania taryf, wzoru wniosku o zatwier‐
dzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbio‐
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa‐
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dzanie ścieków z 28.06.2006 r. (Dz.U. poz. 886
ze zm.)

r.w.t.b. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spra‐
wie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
z 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

u.o.k.k. – ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
z 16.02.2007 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)

u.p.k. – ustawa o prawach konsumenta z 30.05.2014 r.
(Dz.U. poz. 827 ze zm.)

u.s.d.g. – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
z 2.07.2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829)

u.s.g. – ustawa o samorządzie gminnym z 8.03.1990 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

u.t.z. – ustawa o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych z 8.03.2013 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 684)

u.z.z.w., ustawa
zaopatrzeniowa

– ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
z 7.06.2001 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.)

Czasopisma i zbiory orzeczeń

AULFI – Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica
BOSN – baza orzeczeń Sądu Najwyższego, www. sn. pl
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj‐

nych, http:// orzeczenia. nsa. gov. pl
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
GP – Gazeta Prawna
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ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj‐
nego

OSG – Orzecznictwo Sądów Gospodarczych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna

i Pracy
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy,

Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
PB – Prawo Bankowe
POSP – Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych, http://

orzeczenia. ms. gov. pl
PPOŚ – Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
PPP – Przegląd Prawa Publicznego
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Rej. – Rejent
R.Pr. – Radca Prawny
Rz. – Rzeczpospolita
ST – Samorząd Terytorialny
WiK – Wodociągi i Kanalizacja

Inne

IG „WP” – Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
NBP – Narodowy Bank Polski
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
o.w.u. – ogólne warunki umów
PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna
p.n.z.w. – przeciętne normy zużycia wody
przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
regulamin – regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadza‐

nia ścieków
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
SA – Sąd Apelacyjny
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SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
SR – Sąd Rejonowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
umowa
zaopatrzeniowa

– umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadza‐
nie ścieków

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wójt – wójt, burmistrz, prezydent miasta
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny



WSTĘP

Od początku XXI w., kiedy zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę
nie było w ogóle wymagane, do chwili obecnej minęło zaledwie kilka‐
naście lat i w tym krótkim czasie umowa o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków stała się jedną z bardziej skomplikowanych
umów, której zasadniczą treść wyznaczają przepisy prawa publicznego
gospodarczego, czyli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio‐
rowym odprowadzaniu ścieków.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne redagujące wzór umo‐
wy zaopatrzeniowej powinno dołożyć starań, aby spełniał on różnora‐
kie bezwzględnie wymagane ustawowe wymogi, czyli aby wzorzec był
kompletny, aby jego treść była zgodna z innymi przepisami prawa,
a ponadto by uwzględniał utrwalone linie orzecznicze, które dyna‐
micznie wyznaczają kierunek zmian i uzupełnień w stosowanych wzor‐
cach.

Książka nie powstałaby bez czynnego udziału przedstawicieli przed‐
siębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, z którymi miałem okazję
spotykać się wielokrotnie na licznych seminariach w ciągu minionych
lat i którym należą się w tym miejscu podziękowania za zgłaszanie
słusznych uwag i wątpliwości, zaś stawiane pytania i poruszane prob‐
lemy były dla mnie inspiracją do szukania rozwiązań prawnych przed‐
stawionych w niniejszej pozycji.

Henryk Palarz





Rozdział I

STRONY UMOWY

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest to przedsiębiorca
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jed‐
nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące
tego rodzaju działalność (art. 2 pkt 4 u.z.z.w.).

W świetle ustawy zaopatrzeniowej przedsiębiorca wodociągowo-ka‐
nalizacyjny charakteryzuje się następującymi cechami:
1) przedmiotem jego działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę

lub zbiorowe odprowadzanie ścieków. Spójnik „lub” świadczy
o tym, że do uzyskania statusu przedsiębiorstwa wodociągowo-ka‐
nalizacyjnego i tym samym podlegania przepisom tej ustawy wy‐
starczy prowadzenie tylko jednego z wymienionych dwóch rodza‐
jów działalności (w niektórych gminach istnieją oddzielnie przed‐
siębiorstwa prowadzące działalność wodociągową i przedsiębior‐
stwa prowadzące usługi kanalizacyjne). Do kategorii omawianych
przedsiębiorstw należą również takie jednostki organizacyjne, któ‐
re działają także poza sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym, ale
część prowadzonej przez nie działalności spełnia przedmiotowe
kryterium, na przykład przedsiębiorstwa tzw. multimedialne, za‐
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opatrujące jednocześnie w wodę, ciepło sieciowe, odprowadzające
ścieki i wywożące odpady;

2) prowadzi działalność polegającą na zaspokajaniu potrzeb zbioro‐
wych. Zaspokajanie takich potrzeb odbywa się na przykład poprzez
budowę urządzeń, instalacji i sieci wodociągowych, spełnianie
norm jakościowych wody, nie obejmuje zaś zaspokojenia potrzeb
własnych tego przedsiębiorstwa;

3) prowadzi działalność gospodarczą. Działalnością taką w rozumie‐
niu art. 2 u.s.d.g. jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowla‐
na, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wy‐
dobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wyko‐
nywana w sposób zorganizowany i ciągły. Według NSA działal‐
nością gospodarczą jest prawnie określona sytuacja, którą trzeba
oceniać na podstawie zbadania konkretnych okoliczności faktycz‐
nych, wypełniających lub niewypełniających znamion tejże dzia‐
łalności. Prowadzenie działalności gospodarczej jest zatem kate‐
gorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam
prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących
na nim obowiązków związanych z tą działalnością, czy też nie1.
W świetle orzecznictwa działalnością gospodarczą jest nie tylko
działalność prowadzona w ten sposób, aby jej koszty były pokry‐
wane z własnych dochodów, ale również działalność dotowana, jak
to czasami ma miejsce w działalności komunalnych przedsię‐
biorstw użyteczności publicznej2. Zatem na kategorię zysku skła‐
dają się wszelkie przychody danej jednostki, w tym przychody z ty‐
tułu dotacji i innych podobnych przysporzeń, np. dopłat, o których
mowa w art. 24 ust. 6 u.z.z.w. W przypadku uzyskania dopłat albo
dotacji bezpośrednim źródłem zysku nie jest wyłącznie sprzedaż
dóbr lub usług, ale także budżet właściwej gminy3. Występowanie
dotacji (dopłat) nie eliminuje danej działalności jako „działalności
gospodarczej”, jeśli tylko działalność ta jest prowadzona przez

1 Uchw. NSA w Łodzi z 2.12.1994 r., SA/Łd 741/94, LEX nr 26531.
2 Uchw. SN z 30.11.1992 r., III CZP 134/92, OSNCP 1993, nr 5, poz. 79.
3 S.  Dudzik,  Działalność  gospodarcza  samorządu  terytorialnego.  Problematyka

prawna, Kraków 1998, s. 298.
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przedsiębiorstwo w formach właściwych prawu prywatnemu4

(np. poprzez zawieranie umów z odbiorcami usług);
4) prowadzi działalność w sposób ciągły i niezawodny (art. 1, art. 5

ust. 1 u.z.z.w.). Wymóg ten jest konsekwencją jednoczesności pro‐
cesu świadczenia i konsumpcji, istnieje bowiem jedynie ograniczo‐
na możliwość magazynowania wody. Niezawodność jest gwaran‐
towana poprzez nakłady na rozwój i modernizację sieci i urządzeń.
Konsekwencją zawinionego niezachowania ciągłości świadczenia
usług są bonifikaty;

5) zapewnia należytą jakość świadczonych usług (art. 5 ust. 1 u.z.z.w.,
rozporządzenie jakościowe);

6) posiada uprawnienia o władczym charakterze, np. prawo wstępu
na teren nieruchomości lub do pomieszczeń odbiorcy usług w celu
kontroli (art. 7 u.z.z.w.);

7) istnieje silniejszy wpływ organów samorządu lub państwa na funk‐
cjonowanie przedsiębiorstwa, niż ma to miejsce w przypadku
przedsiębiorstw działających na zasadach ogólnych; organami tymi
są przede wszystkim rada gminy oraz wójt sprawujący najważniej‐
sze funkcje regulacyjne, jakimi są udzielanie zezwolenia w drodze
decyzji oraz zatwierdzanie taryf i planów w formie uchwał;

8) przedsiębiorca ma obowiązek zaspokojenia potrzeb wszystkich
usługobiorców na danym terenie, tj. realizacji budowy i rozbudowy
urządzeń, w tym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w zgodzie
z obowiązującymi planami, a następnie zawarcia z każdym pod‐
miotem przyłączonym do sieci umowy o zaopatrzenie w wodę i od‐
prowadzanie ścieków (art. 15 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 u.z.z.w.);

9) nałożono na przedsiębiorcę obowiązek planowania (art. 21 ust. 1
u.z.z.w.).

Ponadto przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działają w wa‐
runkach monopolu naturalnego (infrastrukturalnego), który uniemoż‐
liwia powstawanie konkurencji.

Powyższe cechy pozwalają sformułować tezę, że przedsiębiorstwa wo‐
dociągowo-kanalizacyjne posiadają cechy, które w literaturze trady‐

4 S. Dudzik, Działalność...
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