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WSTĘP 

Niniejsze opracowanie porusza kwestie budzące w praktyce poważne wątp-
liwości obydwu stron procesu przyłączania, czyli zarówno podmiotów ubiega-
jących się o przyłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, jak
i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Jest to zmaganie się ze speł-
nieniem ustawowego obowiązku przyłączenia podmiotu, który ubiega się o przy-
łączenie do sieci, oraz z potrzebą zapewnienia źródła niezbędnego finansowania,
zwłaszcza tam, gdzie plany inwestora sieci wykraczają poza plany gminne,
a środków finansowych brak. Strony umów o przyłączenie są częstokroć w spo-
rze, a zasady przejmowania sieci przez zobligowane do tego przedsiębiorstwa
powodują liczne próby pozbycia się roszczeń. Sytuację komplikują sprzeczne
interpretacje definicji przyłączy i sieci.

Lakoniczne przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 139) cedują rozwiązanie szczegółowych kwestii przyłączeniowych
w dużej mierze na regulaminy gminne, które proponują niejednolite, różnorodne
rozwiązania. Ułatwia to powstawanie licznych sporów na tle finansowym i włas-
nościowym, z którymi boryka się orzecznictwo sądów powszechnych, w tym
administracyjnych, przy czym orzecznictwo jest kontrowersyjne i rozbieżne,
a zagadnienia przyłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stanowią obec-
nie bodajże podstawowe zagadnienie w działalności polskiego organu antymo-
nopolowego.

Tematyka prezentowana w tej książce jest bardzo często poruszana przez
publicystykę, jej autorzy prześcigają się w sarkazmie, kpinie z rozwiązań usta-
wowych, z orzecznictwa, a przedstawiciele przedsiębiorstw zauważają, że praw-
ne aspekty ich działalności zaczynają dominować nad innymi, brakuje przy tym
rozwiązań uniwersalnych. Doradcy prawni, z których pomocy korzystają przed-
siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, próbują wypracowywać rozwiązania
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abstrahujące od szerszego kontekstu prawnego, spychając sektor do zamkniętego
kręgu pretensji do takiego, a nie innego kształtu przepisów prawnych i związanej
z tym niemożności i zaściankowości.

Nie ma żadnej monografii na prezentowany temat. W niniejszym opracowa-
niu próbuję rozwikłać niektóre spory, odnaleźć drogę przez nieomawiane za-
gadnienia, udzielić odpowiedzi na rodzące się wątpliwości, powiedzieć „nie”
nadgorliwemu orzecznictwu niektórych wojewódzkich sądów administracyj-
nych. Jest to także próba usystematyzowania wiedzy z omawianej dziedziny,
rozsianej w niewielkiej liczbie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i dużej liczbie aktów prawa miej-
scowego.

Opowiadam się za nadaniem w przyszłości omawianej ustawie o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nazwy „Prawo wo-
dociągowe i kanalizacyjne”. Obecna nazwa jest zbyt rozwlekła, nie jest potrzeb-
ne definiowanie w nazwie ustawy, że chodzi o zaopatrzenie w wodę o charakterze
zbiorowym, dla odróżnienia od indywidualnego zaopatrzenia w wodę, którego
przykładem mogą być własne ujęcia wody i nieudane próby narzucenia obo-
wiązku ich opomiarowania za pomocą przepisów prawa miejscowego wydanych
na podstawie ustawy zaopatrzeniowej. Z kolei zbiorowe odprowadzanie ścieków
to także literalnie byłoby odprowadzanie ścieków beczkowozem, które następuje
zbiorowo (w jednym pojeździe mieszczą się ścieki więcej niż jednego dostawcy).
To są przykłady niemożności ścisłego oddzielenia pojęcia zbiorowego korzy-
stania z usług przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych od korzystania
z zaopatrzenia w wodę w sposób niebędący zbiorowym. Podobnie prawo ener-
getyczne reguluje w gruncie rzeczy zbiorowe zaopatrzenie w energię, ciepło
i gaz, a nie indywidualne (np. gaz w butlach, ciepło z pieca c.o.). Wyrażam prze-
konanie, że zmiana nazwy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków wpłynęłaby korzystnie na jej odbiór i byłaby waż-
nym elementem wstępnym przyczyniającym się do pozyskania należnej rangi
wśród innych ustaw regulujących działalność przedsiębiorstw sieciowych, jak
właśnie prawo energetyczne i prawo telekomunikacyjne, jako ustawa z nimi
równorzędna.

Henryk Palarz



Rozdział I

DEFINICJE

Rozważania związane z przyłączaniem do sieci należy rozpocząć od omó-
wienia niektórych definicji. Ustawa zawiera słowniczek definiujący niektóre po-
jęcia w celu zastąpienia określeń wielowyrazowych przez określenia skrótowe.
Słowniczek spełnia także funkcje normotwórcze, np. ustalając, w którym miejscu
kończy się przyłącze, co powoduje następnie obowiązki budowy i obowiązki
finansowe dla podmiotu, który zamierza przyłączyć się do sieci, a także obo-
wiązek zapewnienia późniejszego niezawodnego działania przyłącza.

1. Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodocią-
gową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług
wraz z zaworem za wodomierzem głównym (art. 2 pkt 6 u.z.z.w.). Obowiązek
budowy przyłącza spoczywa na podmiocie przyłączanym. Definicja obowiązuje
od 14 stycznia 2002 r. Przed tą datą było inaczej. SN wskazywał, że przyłącze
domowego urządzenia wodociągowego z wodociągiem publicznym na prze-
strzeni od zaworu głównego za wodomierzem do rurociągu ulicznego stanowi
własność dostawcy wody1. Powyższa data wejścia w życie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków była zatem przeło-
mowa, odwróciła role i powoduje, że tytuł prawny przedsiębiorstw do przyłączy
jest różnorodny. Starsze przyłącza stanowią własność dostawcy wody, a nowe –
odbiorców usług. Nie wprowadzono żadnych przepisów przejściowych, które
zmieniłyby coś w tym dualizmie. Postanowienia regulaminów, iż „przyłącze
stanowi własność odbiorcy usług”, nie powodują oczywiście zmian własnościo-
wych w statusie dotychczasowych przyłączy.

1 Wyrok SN z dnia 20 sierpnia 1965 r., III CR 161/65, OSP 1967, z. 1, poz. 4.
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Ustawa zaopatrzeniowa nakłada na odbiorcę usług – podmiot przyłączany –
obowiązek realizacji budowy przyłącza wodociągowego, studni wodomierzowej
i nieodpłatne zapewnienie (udostępnienie) pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza głównego (art. 15 ust. 2 u.z.z.w.). Odcinek początkowy
przyłącza nie jest sporny i rozpoczyna się w budynku. Odcinek końcowy jest od
2006–2007 r. przedmiotem sporów. Praktyczne znaczenie mają tu wyłącznie dwa
poglądy:
1) wedle brzmienia literalnego kończy się na sieci, która przebiega zwykle

w pasie drogowym i wtedy podmiot ubiegający się o przyłączenie do tej sieci
musiałby wyjść” ze swoim przyłączem poza granicę swej nieruchomości
gruntowej i zrealizować odcinek dalszy;

2) według funkcjonalnej wykładni przyłącze kończy się na granicy nierucho-
mości gruntowej (nie działki, bo nieruchomość może składać się z kilku
działek). Pogląd ten ugruntował się po ukazaniu uzasadnienia uchwały SN
z dnia 13 września 2007 r., III CZP 79/07, OSNC 2008, nr 10, poz. 111,
przytaczanej poniżej. Ilość sporów co do przyłącza wodociągowego jest zna-
cząco niższa, bo w definicji nie istnieją kryteria dodatkowe (jakim jest stu-
dzienka przy definicji przyłącza kanalizacyjnego), a przyłączy wodociągo-
wych buduje się mniej, z uwagi na wysoki stopień zwodociągowania w Pol-
sce.
Wskazanie własnego rozumienia przyłącza oznacza niestety opowiedzenie

się za jednym ze wskazanych wariantów interpretacyjnych, zaś dokonanie tego
wyboru będzie oznaczać tylko znalezienie się wewnątrz grupy popierającej jedną
z dwóch wykładni bez odebrania argumentów przeciwnikom, zatem niczego nie
rozstrzyga, a tylko wywołuje frustrację piszącego, bo mój głos jest stracony, tak
jak odcinek przyłącza wodociągowego wykraczający poza nieruchomość grun-
tową uważam za stracony. Tym samym na gruncie aktualnego stanu prawnego,
licznego orzecznictwa (i w braku np. uchwały składu 7 sędziów SN orzekającego
odmiennie), należy poprzeć wykładnię funkcjonalną (przyłącze wodociągowe
kończy się na granicy nieruchomości).

Niestety ustawodawca nie uporał się w minionych latach z poprawieniem tej
definicji w taki sposób, aby nie budziła wątpliwości. Część przedsiębiorstw,
które otrzymały negatywną decyzję Prezesa UOKiK, w której zawarto już tra-
dycyjną formułkę zarzutu „bezpodstawnego nakładania obowiązku ponoszenia
części kosztów robót niestanowiących budowy przyłącza wodociągowego” od-
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wołała się od decyzji, ale sprawy zatrzymały się w SOKiK albo w Sądzie Ape-
lacyjnym i skarga kasacyjna nie była niestety w takiej sprawie przez SN rozpa-
trywana.

2. Przyłącze kanalizacyjne

Przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną insta-
lację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za
pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do gra-
nicy nieruchomości gruntowej. Realizację budowy tego przyłącza oraz pomiesz-
czenia przewidzianego do lokalizacji urządzenia pomiarowego zapewnia na
własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci kana-
lizacyjnej (art. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 2 u.z.z.w.).

Definicja obowiązuje od 14 stycznia 2002 r. Przed tą datą było odwrotnie.
W szczególności przejęciu przez dostawcę wody podlegały sieci kanalizacyjne
wraz z przykanalikami, z wyjątkiem instalacji wewnątrz budynku2.

Kwestia przyłącza kanalizacyjnego mogłaby stanowić nawet przedmiot od-
rębnej monografii3. Opracowanie takie mogłoby zawierać omówienie zmienia-
jącego się na przestrzeni lat rozumienia przyłącza, poczynając co najmniej od
omówienia dawnego pojęcia przykanalika4, które jest używane w języku po-
tocznym ciągle jeszcze zamiennie z przyłączem kanalizacyjnym, omówienie
konsekwencji wprowadzenia definicji w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zmiany tej definicji w 2005 r.5,
zmiany zasad budowy przyłącza w oparciu o prawo budowlane, ewentualne

2 Wyrok SN z dnia 30 lipca 1996 r., I CRN 112/96, LEX nr 110585.
3 Jest natomiast bodajże jeden artykuł P. Jankowskiego: Pojęcie przyłącza kanalizacyj-

nego w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego, Przegląd Prawa Publicznego 2011,
nr 9.

4 Przez które rozumiano „przewód łączący instalację nieruchomości z kanałem publicz-
nym i stanowiącym przedłużenie głównego przewodu odpływowego; bierze swój początek
od pierwszej studni rewizyjnej na terenie nieruchomości bądź od głównej rewizji na budynku
(gdy usytuowany jest przy linii rozgraniczającej), następnie przecina linię rozgraniczającą
i kończy się połączeniem z kanałem publicznym lub ze studzienką na kanale publicznym” –
M. Chudzicki (red.), Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, Warszawa 1976.

5 Nowelizacja dokonana ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729).
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