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FINANSOWANIE BUDOWY PRZYŁĄCZY WODOCIAGOWYCH  

ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

DEFINICJA PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Poniżej przedstawiamy interpretację definicji przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji 

sanitarnej, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku ( sygn. akt III SZP 

2/16 ). Definicja ta jest upowszechniona przez Biuro Prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji                              

i Konsumentów. 

 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - PRZYPADEK 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE - PRZYPADEK 2

PRZYŁĄCZE KS - PRZYPADEK 1 PRZYŁĄCZE KS - PRZYPADEK 2

Przyłącza istniejące - wg stanu rzeczywistego

Przyłącza nowoprojektowane - ZGK w Parzęczewie, wydając warunki techniczne na włączenie się do sieci

kieruje się zasadą, iż na terenie Odbiorcy musi się znajdować Studnia Rewizyjna

( jeśli warunki terenowe na to pozwalają )

Odcinek od Studni Rewizyjnej do budynku

jest elementem wewnętrznej instalacji 

kanallizacji sanitarnej budynku - odbiorcy

Odcinek od granicy nieruchomosci Odbiorcy

do sieci kanalizacji sanitarnej

jest również siecią kanalizacji sanitarnej

Przyłączem kanalizacji saniitarnej jest przewód Przyłączem kanalizacji sanitarnej jest przewód

od Studni Rewizyjnej na posesji Odbiorcy od budynku ( wewnętrzej instalacji w budynku )

do sieci kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości Odbiorcy

Studnia Rewizyjna

KS

Granica nieruchomości

Sieć Kanalizacji Sanitarnej

KANALIZACJI SANIT. KANALIZACJI SANIT.

ZNAJDUJE SIĘ NIE ZNAJDUJE SIĘ

NA POSESJI ODBIORCY NA POSESJI ODBIORCY

jest elementem wewnętrznej instalacji 

wodociągowej budynku - odbiorcy

BUDYNEK BUDYNEK

STUDNIA REWIZYJNA STUDNIA REWIZYJNA

Przyłącza istniejące - wg stanu rzeczywistego

Przyłącza nowoprojektowane - ZGK w Parzęczewie, wydając warunki techniczne na włączenie się do sieci

kieruje się zasadą, iż w przypadku gdy odległośc budynku jest większa od 5,0 m., od granicy nieruchomości,

należy zamontowac studnię wodomierzową w odegłości 2,0-3,0 m od granicy nieruchomości

do sieci wodociągowej

Przyłączem wodociagowym jest przewód

od Studni Wodomierzowej

do sieci wodociągowej

Odcinek od Studni Wodomierzowej do budynku
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( wewnętrzej instalacji w budynku )
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FINANSOWANIE BUDOWY PRZYŁĄCZY 

Zasady finansowania budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy 

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, reguluje art. 15 Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu                           

w Wodę i Zbiorowym Odprowadzeniu Ścieków 

 

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. 

 

3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług ( ścieki kanalizacji 

sanitarnej ). 

 

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. 

 

UWAGI POZOSTAŁE 

Zarówno Gmina Parzęczew, jak i Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, nie pobiera 

żadnych opłat od przyszłych odbiorców usług ( woda i kanalizacja sanitarna ), warunkujących 

możliwość podłączenia się do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Warunki Techniczne na 

włączenie się do sieci wod-kan wydawane są przez Zakład nieodpłatnie. 
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