USTAWA
z dnia ........................................ 201.... r.
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz niektórych innych ustawi)
Art. 1.
W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2015 r. poz. 139, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego od granicy przyłączanej
nieruchomości do studzienki kanalizacyjnej na sieci lub innego miejsca przyłączenia do sieci;
b)
w pkt 8 dodaje się lit. c oraz h w brzmieniu:
,,c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, w szczególności miast, portów, lotnisk,
terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych, dróg i
parkingów oraz z dachów budynków i budowli, h) wody gruntowe pochodzące z odwadniania
wykopów, wykonywanych w ramach prowadzonych robót budowlanych”;
c)
dodaje się pkt 11 a w brzmieniu:
„1 la) system zdalnego odczytu - radiowy lub przewodowy system umożliwiający
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu odczyt wskazań wodomierzy na odległość oraz
transmisję, gromadzenie i archiwizację danych,”
d)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na
każdym przyłączu wodociągowym, który może być wyposażony w system zdalnego
odczytu”;
e)
dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
,,19a) wodomierz na ujęciu - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z
indywidualnego ujęcia wody odbiorcy usług, który może być wyposażony w system
zdalnego odczytu;”
2) art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego
działania instalacji wewnętrznych i przyłącza wodociągowego lub instalacji wewnętrznych i przyłącza
kanalizacyjnego z urządzeniem pomiarowym i przydomową pompownią ścieków włącznie,”
3) wart. 6ust. 3:
a)
skreśla się pkt 3,
b)
skreśla się pkt 5;
4) w art. 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego lub wodomierza na ujęciu; 2)
przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego, wodomierza na ujęciu lub
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz
dokonania badań i pomiarów”;

5)

6)

7)

8)
9)

w art. 8:
w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) osoba, o której mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7 pomimo pisemnego wezwania i upływu terminu w
nim wskazanego, odmówiła lub uniemożliwiła osobom reprezentującym przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 7.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. w przypadku ustania przyczyn odcięcia dostaw wody albo zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego odbiorca usług ponosi koszty, związane z przywróceniem możliwości dalszego
dostarczania wody lub odprowadzania ścieków”.
a)

dodaje się art. 8a w brzmieniu:
„art. 8a. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może w formie pisemnej wypowiedzieć
umowę na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków:
1) w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza
kanalizacyjnego, jeżeli przyczyna określona w art. 8 ust. 1 ustawy jest wciąż aktualna na dzień
wypowiedzenia umowy;
2) trwale straciło techniczną lub prawną możliwość świadczenia usług dostaw wody lub
odprowadzania ścieków, w tym prawo do dysponowania siecią lub jej odcinkiem niezbędnym dla
świadczenia usługi.”;

w art. 15:
ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Koszt nabycia, zainstalowania, utrzymania i legalizacji wodomierza głównego lub
wodomierza na ujęciu oraz systemu zdalnego odczytu ponosi przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne. Koszt nabycia, zainstalowania, utrzymania i okresowej kalibracji lub kontroli
urządzenia pomiarowego ponosi odbiorca usług”.
b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3 a. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do zaplombowania na swój
koszt wodomierza na ujęciu, wraz z rozpoczęciem świadczenia usługi odprowadzania ścieków
albo zmiany umowy w tym zakresie. W sprawie odczytu wodomierza na ujęciu stosuje się
odpowiednio zasady regulujące odczyt wodomierza głównego.”
c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nieodpłatnie, w ramach kosztów związanych z
eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych:
1)
określa warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
2)
uzgadnia dokumentację projektową.”
a)

w art. 19 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) szczegółowe warunki i tryb zawierania lub rozwiązywania umów z odbiorcami usług;”

wart. 27:
a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na postawie:
1) wskazania wodomierza głównego, jako równą ilości pobranej wody od dostawcy usług;
2) wskazania wodomierza na ujęciu, jako równą ilości wody pobranej z ujęcia odbiorcy
usług;

3) umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w
umowie.
6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia
się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie
dodatkowego wodomierza zainstalowanego, utrzymywanego i legalizowanego na koszt odbiorcy
usług.”
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych wód opadowych i roztopowych
ustala się na podstawie powierzchnię z jakiej są one odprowadzane, oraz uśrednionej ilości opadów
na jeden metr kwadratowy za poprzedni rok kalendarzowy, określonej przez najbliższą dla miejsca
świadczenia usługi, Terenową Stację Meteorologiczną Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej.
10) w art. 31 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przedmiotem roszczeń osób, o których mowa w ust. 1, o odpłatne przekazanie na rzecz gminy lub
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie może być przyłącze wodociągowe lub przyłącze
kanalizacyjne.”

Art. 2.

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa określi w drodze rozporządzenia sposób określania w taryfie przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne wysokości i różnicowania stawek opłat za eksploatację przyłącza kanalizacyjnego
Odbiorcy Usług, biorąc pod uwagę koszty eksploatacji, średnicę przyłącza, jego długości oraz rodzaju
nawierzchni pod którą przyłącze przebiega.

Art. 3.

1.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest w terminie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy zainstalować na własny koszt, wodomierze na ujęciach odbiorców usług oraz dokonać
zmian w umowach, o których mowa w art. 6 ust. 1 chyba, że wyrazi zgodę na zachowanie dotychczasowego
sposobu ustalania ilości odprowadzonych ścieków.
2.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wypowiedzieć w terminie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, umowę na odprowadzanie ścieków, w której ilość odprowadzonych ścieków ustala się
zgodnie z art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, jeżeli odbiorca usług nie
wyraził zgody na zainstalowanie wodomierza na ujęciu.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

