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USTAWA

z dnia 13 lutego 2020 r.

o zmianie ustawy - Prawo 

budowlane oraz niektórych innych 

ustaw



Z uzasadnienia do projektu noweli m. in. wynika, że 

potrzeba wprowadzenia zmian wynikała z konieczności 

uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-

budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności

podejmowanych w nim rozstrzygnięć. 

Tytułem przykładu: wprowadzenie przepisu, w którym 

określa się terminy na wydanie warunków technicznych 

przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (do tej 

pory w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków takie terminy nie były 

przewidziane, zatem każda gmina mogła regulować tę 

kwestię w sposób dowolny) potraktowano jako instrument 

służący przyspieszeniu i usprawnieniu realizacji 

inwestycji, w tym w szczególności mieszkaniowych.



Art.  19.  [Regulamin dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków]

1. Rada gminy, na podstawie projektów regulaminów

dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych

przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,

przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i

odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do

zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o

tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie

zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze

postanowienia, na które służy zażalenie, opinię nie później

niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu.

3. Rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody

i odprowadzania ścieków.

4. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania

ścieków jest aktem prawa miejscowego.



5. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i

obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców

usług, w tym:

1. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i

odprowadzania ścieków;

2. warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4. warunki przyłączania do sieci;

5. warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług

wodociągowo-kanalizacyjnych;

6. sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;

7. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i

odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do

sieci kanalizacyjnej ścieków;

8. standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania

reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności

zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

6. Rada gminy przekazuje wojewodzie uchwałę w sprawie regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z opinią, o której mowa

w ust. 2.





Art. 19a. 1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego

się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci

albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków

przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych

jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków

przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w

ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim

zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z

podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.



Ust. 5 Do terminów określonych w ust. 1 i 2

nie wlicza się terminów przewidzianych w

przepisach prawa do dokonania określonych

czynności, terminów na uzupełnienie wniosku

o wydanie warunków przyłączenia do sieci,

okresów innych opóźnień spowodowanych z

winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie

do sieci albo z przyczyn niezależnych od

przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego.



Art. 29 ust. 3a Karze pieniężnej podlega

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które

nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w

terminach określonych w art. 19a ust. 1 lub 2.



Art. 29 ust. 6

Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w:

3) ust. 3a - wynosi 500 zł za każdy dzień zwłoki

ust. 8 Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa

w ust. 1-3, nałożonej na przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne organ regulacyjny może

nałożyć karę pieniężną na osobę sprawującą funkcję

kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego, z tym że wysokość tej kary pieniężnej

nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego

wynagrodzenia. Przepis ust. 7 stosuje się

odpowiednio.



ZMIANY WŁAŚCIWYCH ORGAÓW

Jak uzasadnić ODMOWĘ?



Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami 

wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług



Art. 27e. [Rozstrzyganie spraw spornych przez

organ regulacyjny]

1. W sprawach spornych dotyczących:

1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w

wodę lub odprowadzanie ścieków przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia

przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia

do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o

przyłączenie nieruchomości do sieci

- na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w

drodze decyzji.



2. Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, o

którym mowa w ust. 1, może polegać na nakazaniu

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:

1. zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub

odprowadzanie ścieków;

2. przywrócenia dostawy wody;

3. otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;

4. przyłączenia do sieci.

3. Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny

może określić, w drodze postanowienia, na które służy

zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub

odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do

czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.



Art. 27f. [Odwołanie do sądu ochrony konkurencji

i konsumentów]

1. Od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1,

służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie

- sądu ochrony konkurencji i konsumentów w

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Postępowanie w sprawie odwołania od

decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1, toczy się na

podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964

r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1360, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach z

zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego.

3. Do postanowień, o których mowa w art. 27e

ust. 3, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, z

tym że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia

doręczenia postanowienia.



Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest

obowiązane potwierdzić pisemnie złożenie przez

podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci

wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,

określając w szczególności datę jego złożenia.



Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co

najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub

siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;

2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma

zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki

ewidencyjnej, na której się znajduje;

3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania

nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;

4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z

podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych,

przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów

średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości

ładunku zanieczyszczeń;

5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z

podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;

6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający

usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej

lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.



Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust.

1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186, z późn. zm.), uwzględniającego warunki przyłączenia do

sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny

podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do

wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego

zgodnie z tym planem.

Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, oraz

stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wymaga sporządzenia planu

sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej

przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa

energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał

zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.



7. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne są ważne

przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie

może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego lub

przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z

warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to

przedsiębiorstwo.

9. Warunkiem dokonania odbioru przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłącza

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego

zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez

to przedsiębiorstwo, nie może być uzyskanie pozwolenia na

budowę albo dokonanie zgłoszenia robót budowlanych,

jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.



10. Nie pobiera się opłat za:

1) wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także

za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny

podmiot;

2) odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza

kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza

wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci

wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z

tym związane.



Przepisy 

przejściowe



Art.  35. 

1. Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 7 dotyczących

wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz

włączania ich do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

niezakończonych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w

życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

rady gmin dostosują treść regulaminów dostarczania wody i

odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich

właściwości do przepisów ustawy zmienianej w art. 7 w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

przed wejściem w życie niniejszej ustawy zachowują ważność

przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.



W PERSPEKTYWIE

DALSZE „DOKRĘCANIE ŚRUBY”



Gdańsk, 4.10.2018 Mrągowo 23.09.2020


