
Warunki przyłączania do sieci zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r – prawo 

budowlane.   

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. 

3. 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. 

4. 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. 

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. 

6. 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. 

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."; 

 

 



w art. 29: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Karze pieniężnej podlega przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 

które nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w 

art. 19a ust. 1 lub 2.", 

b) w ust. 6 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w 

brzmieniu: 

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

c) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"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.". 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16904006/2020-09-18?unitId=art(29)&cm=DOCUMENT

