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USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. z 2006 r. Nr 

123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033.

Art. 2.
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 wodociągowokanalizacyjnego;
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Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.

15) urządzenie pomiarowe – przyrząd pomiarowy mierzący ilość
odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu
kanalizacyjnym;

19) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej
wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym;

Art. 5.
2. Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie
niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy
wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z
urządzeniem pomiarowym włącznie.
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Budowa przyłączy.
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.
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Budowa przyłączy.
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.
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Budowa przyłączy.
Art. 22. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat 
ustalonych w taryfie za:

1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów 
ulicznych;

2)  wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na 
cele przeciwpożarowe;

3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i 
publicznych terenów zielonych.
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Budowa przyłączy.
Art. 31.
1. Osoby, które wybudowały z własnych środków

urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne,
mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na
warunkach uzgodnionych w umowie.

2. Przekazywane urządzenia, o których mowa w ust. l,
powinny odpowiadać warunkom technicznym
określonym w odrębnych przepisach.

3. Należność za przekazane urządzenia wodociągowe i
urządzenia kanalizacyjne może być rozłożona na raty
lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
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Prawo energetyczne.

Art. 7.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub

dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami
ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie
równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i
ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych
paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki
przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo
energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci,
jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej
zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany
podmiot, podając przyczyny odmowy.
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Prawo energetyczne.

2. Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej
postanowienia określające: termin realizacji przyłączenia,
wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia
własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji
podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji
przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-
rozliczeniowego i jego parametrów, warunki udostępnienia
przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do
podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci
niezbędnej do realizacji przyłączenia, przewidywany termin
zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw
gazowych lub energii, ilości paliw gazowych lub energii
przewidzianych do odbioru, moc przyłączeniową,
odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w
szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do
ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki
jej rozwiązania.
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Prawo energetyczne.

12. Przyłączany podmiot jest obowiązany umożliwić przedsiębiorstwu
energetycznemu, o którym mowa w ust. 1, w obrębie swojej 
nieruchomości budowę i rozbudowę sieci w zakresie niezbędnym 
do realizacji przyłączenia oraz udostępnić pomieszczenia lub 
miejsca na zainstalowanie układów pomiarowych, na warunkach 
określonych w umowie o świadczenie usługi przyłączenia do sieci.

13. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest 
obowiązane powiadomić przyłączany podmiot o planowanych 
terminach prac wymienionych w ust. 12 z wyprzedzeniem 
umożliwiającym przyłączanemu podmiotowi przygotowanie 
nieruchomości lub pomieszczeń do przeprowadzenia i odbioru tych 
prac.

14. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek wydać, na wniosek 
zainteresowanego, oświadczenie, o którym mowa w przepisach 
prawa budowlanego, o zapewnieniu dostaw paliw gazowych lub 
energii oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do 
sieci.
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Energetyka – zadania gminy.

Art. 18.
1.  Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
1)   planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
2)   planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących

się na terenie gminy;
3)   finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych

znajdujących się na terenie gminy.
2. Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z 

polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy.

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad i dróg 
ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.
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Dziękuję za uwagę !
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