
OGŁOSZENIE 

Skutki  bezumownego pobierania wody i odprowadzania ścieków 

Zasady zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków reguluje ustawa  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzani a ścieków (Dz.U.  z 2006r.Nr 123, poz. 

858 ze zm.), zwana dalej ustawą. Artykuł 6 ust. 1 tej ustawy stanowi,  iż dostarczanie wody  

z sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, będących w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, odbywa się na podstawie pisemnej umowy 

o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawartej między tym przedsiębiorstwem, 

a odbiorcą usług.  

Pobieranie wody z sieci miejskiej bez uprzedniego zawarcia umowyz Przedsiębiorstwem Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie jest  wykroczeniem i zgodnie z art. 28 ustawy podlega karze 

grzywny do 5 000,00 zł.Karze tej podlega także ten, kto nie dopuszcza przedstawiciela 

Przedsiębiorstwa do wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy. 

W przypadku: 

- bezumownego  wprowadzania  ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; 

-wprowadzania ścieków opadowych i wóddrenażowych do kanalizacji sanitarnej; 

- wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 

przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych; 

- wprowadzania odpadów stałychpowodujących zmniejszenie przepustowości przewodów 

kanalizacyjnych (m.in. żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczecin, ścinek skór, 

tekstyliów, włókien), odpadów płynnych niemieszających się z wodą  (m.in. sztucznych żywic, 

lakierów, mas bitumicznych, smoły, mieszanin cementowych), substancje palne i wybuchowe (m.in. 

benzyny, nafty, olej opałowy, karbid, trójnitrotoluen), substancje żrące i toksyczne, odpady i ścieki  

z hodowli zwierząt(m.in. gnojówka, gnojowica, obornik, ścieki z kiszonek) oraz inne określone 

 w art. 9 ust. 2 ustawy 

popełniane jest przestępstwo, które  zgodnie z art. 28 ustawy podlega karze ograniczenia wolności 

albo grzywny do 10 000,00 zł.  

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie rozpoczęło z dniem 

14.02.2011r. kontrolęurządzeń instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, łączących posesje 

z siecią miejską oraz układów pomiarowych. Kontrola jest przeprowadzana przez upoważnionych 

przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów iKanalizacji Sp. z o.o. w obecności Odbiorcy Usług 

lub osoby przez niego upoważnionej. Kontrola prowadzona jest na podstawie Zarządzenianr 47 

z dnia 10.02.2011r. Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

Z przeprowadzonej kontroli jest sporządzany protokół.  
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