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dzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)
rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
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WSTĘP

Zagadnienie zbiorowego zaopatrzenia wwodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków nie jest nowe, choć na gruncie prawa polskiego regulacja
poświęcona wyłącznie tej problematyce została uchwalona dopiero na
mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wwodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 139), która zaczęła obowiązywać 14 stycznia 2002 r. Przed wejściem
w życie ustawy zaopatrzeniowej zagadnienia te regulowano w reżimie
administracyjnoprawnym, a obecnie obowiązujące przepisy opierają się
na reżimie prawa cywilnego, z elementami regulacji administracyjnej.

Ocena funkcjonowania rozwiązań zaproponowanychw komentowanej
ustawie możliwa jest obecnie z perspektywy ponad dekady jej obowiązy-
wania. Sięgając genezy regulacji, należy wskazać, że w pierwotnym
brzmieniu stanowiła ona przede wszystkim odpowiedź na potrzebę uregu-
lowania obszarów, co do których brak było prawnych rozwiązań określa-
jących w szczególności: zasady działania przedsiębiorstw wodociągo-
wo-kanalizacyjnych, ich obowiązki względem odbiorców usług oraz za-
sady dotyczące taryf za usługi komunalne. Celem regulacji ustawowej
wprowadzonej w 2002 r. było zabezpieczenie ciągłości dostaw wody i jej
odpowiedniej jakości, zapewnienie sprawnego systemu odprowadzania
i oczyszczania ścieków, a także umożliwienie rozwoju usług w tym zakre-
sie.

Od czasu wejścia w życie ustawy zaopatrzeniowej komentowane
przepisy były wielokrotnie zmieniane. Najważniejsza nowelizacja,
wprowadzona ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu wwodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
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oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729), która weszła
w życie w dniu 17 sierpnia 2005 r., uwzględniła braki lub legislacyjne
„niedociągnięcia” pierwotnej wersji ustawy, a także w większym stopniu
dostosowała przepisy krajowe do regulacji unijnych. Ostatnia zmiana,
wprowadzona ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych
ustaww związku ze standaryzacją niektórychwzorów pismw procedurach
administracyjnych (Dz. U. poz. 822), weszła w życie w dniu 25 grudnia
2014 r. Celem tej nowelizacji było usprawnienie postępowań administra-
cyjnych przez wprowadzenie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia wwodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wwodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków dokonuje transpozycji dyrektyw dotyczących oczyszczania
ścieków komunalnych, jakości wody pitnej oraz ram działaniaw dziedzinie
polityki wodnej.Wpływ przepisów prawaUnii Europejskiej jest szczegól-
nie widoczny w części ogólnej ustawy, dotyczącej jej zakresu. Na podsta-
wie prawa unijnego przepis określający przedmiot regulacji ustawowej
uzupełniono o wymagania dotyczące jakości wód, a definicje pojęć uży-
wanych w ustawie dostosowano do nomenklatury unijnej.

Na wstępie warto zwrócić uwagę na umiejscowienie regulacji dotyczą-
cych zaopatrzeniawwodę i odprowadzania ściekówwkrajowymporządku
prawnym. Unormowanie wodno-ściekowe zawarte w komentowanej
ustawie nie ma charakteru kompleksowego. Poruszana problematyka do-
tyka zagadnień z pogranicza prawa ochrony środowiska i prawawodnego,
przy czym zasadniczo ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków ogranicza się do aspektów technicznych
(systemówwodociągowych i kanalizacyjnych) i organizacyjnych (działal-
ność przedsiębiorstw), natomiast ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) dotyczą środowiskowych aspektów go-
spodarki wodnej i ściekowej.

Komentarz do ustawy został oparty na dorobku orzeczniczym sądów
administracyjnych, sądów powszechnych oraz organów administracji,
a także opracowany na podstawie literatury przedmiotu. Celem przedsta-
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wionej analizy w odniesieniu do poszczególnych przepisów było zapre-
zentowanie praktycznego funkcjonowania komentowanej regulacji.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 10 kwietnia 2015 r.
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USTAWA

z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków1

(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komu-
nalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991),

2) dyrektywy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998),

3) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramywspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawaUnii Europejskiej, zamieszczonew niniejszej ustawie
– z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.





Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Przedmiot i zakres ustawy]
Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wwodę

przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania
ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstwwodociągowo-ka-
nalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości
dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania
i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów
odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska
i optymalizacji kosztów.

1. Zakres regulacji i struktura ustawy

Przepis art. 1 u.z.z.w. określa przedmiotowy i podmiotowy zakres re-
gulacji. Materia ustawowaw zakresie wskazanymw tym przepisie została
redakcyjnie podzielona na siedem części. Rozdział 1, zawierający przepisy
ogólne, definiuje zakres ustawy i pojęcia, którymi ustawa się posługuje.
W rozdziale 2 zostały uregulowane zasady zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przede wszystkim
określają zasady świadczenia usług przez przedsiębiorstwa wodociągo-
wo-kanalizacyjne, w tym standardy i normy wód oraz ścieków. Rozdzia-
ły 3, 4 i 5 dotyczą funkcjonowania przedsiębiorstwwodociągowo-kanali-
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zacyjnych. W szczególności przedmiotem ich regulacji jest udzielanie
zezwoleń na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa oraz usta-
lanie taryf. Rozdział 6 zawiera przepisy karne i normuje nakładanie kar
pieniężnych. W rozdziale 7, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej,
zawarto przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe.

2. Zakres podmiotowy ustawy

Komentowana ustawa adresowana jest w szczególności do przedsię-
biorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, odbiorców ich usług oraz do
gmin. Trzy kategorie adresatów są zdefiniowane w art. 2 pkt 1, 3 i 4
u.z.z.w., natomiast ogólne wytyczne określające zakres podmiotowy,
a w szczególności charakter przepisów regulujących zakres podmiotowy,
można wywieść z orzecznictwa.

Przedsiębiorstwemwodociągowo-kanalizacyjnym jest, w rozumieniu
ustawy zaopatrzeniowej, przedsiębiorca prowadzący działalność gospo-
darczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego od-
prowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

Odbiorca usług, w rozumieniu ustawy, to każdy, kto korzysta z usług
wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej
umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Warunki kwalifikacji podmiotu jako odbiorcy usług są następujące:
1) podmiot korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków;

2) korzystanie z usług odbywa się na podstawie umowy;
3) umowa zawarta jest zgodnie z warunkami określonymi w przepisie

art. 6 u.z.z.w.;
4) przedmiotem umowy jest zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie

ścieków;
5) drugą stroną umowy jest przedsiębiorstwowodociągowo-kanalizacyjne.

Odbiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka orga-
nizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Forma prawna działania
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odbiorcy nie ma znaczenia. Istotne jest natomiast posiadanie tytułu
prawnego do korzystania z nieruchomości, do której ma być doprowadzana
woda lub z której mają być odprowadzane są ścieki, chyba że jest to nie-
ruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Gmina została zdefiniowana przez wskazanie w art. 2 pkt 1 u.z.z.w.,
że określenie to oznacza także związek międzygminny i porozumienie
międzygminne. Komentowana ustawa, podobnie jak poprzedzająca ją
regulacja stanowi, że zbiorowe zaopatrzenie wwodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków jest zadaniemwłasnym gminy.Wodniesieniu do znaczenia
pojęcia „gmina” zasadne jest odwołanie się do ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zm.).

3. Zakres przedmiotowy ustawy

Wpierwszej kolejności należy wskazać, że przepisy ustawy zaopatrze-
niowej nie stanowią kompleksowej regulacji szeroko pojętego zagadnienia
zbiorowego zaopatrzenia wwodę i odprowadzania ścieków. Problematyka
ta jest także ujęta wwielu innych aktach normatywnych. Obszary związane
z gospodarką ściekową oraz kształtowaniem, ochroną zasobów wodnych
oraz korzystaniem z wód zostały uregulowane w ustawie z dnia 18 lipca
2001 r. – Prawowodne (zob. K.I. Kobus-Ogrodniczak,Korzystanie z wód
– problemy prawne, Toruń 2011, s. 51). Zagadnienia dotyczące uzyskiwa-
nia odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków
do wód lub do ziemi, a także opłat, kar i ewidencji stanowią przedmiot
regulacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Kwestie związane z gospodarką ściekami komunalnymi i bytowymi zo-
stały ujęte w ustawie z dnia 13 września 1996 r. w sprawie utrzymania
czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
z późn. zm.); zob. też B. Rakoczy, Utrzymanie czystości i porządku
w gminie w prawie polskim, Warszawa 2012.

Zakres przedmiotowy ustawy zaopatrzeniowej dotyczy dwóch obsza-
rów działania na rzecz zbiorowości w obrębie gminy lub kilku gmin po-
zostającychw związku lub porozumieniu – zasad i warunków zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zasad i warunków zbiorowego odprowadzania
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