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Prawidłowa gospodarka wodnościekowa w przedsiębiorstwie, a więc 
dostosowanie się do szeregu restrykcyjnych wymagań i przepisów 
w tym zakresie jest jednym z elementów dbałości o ochronę środowiska. 
Korzystanie z wód niezależnie od celu i zakresu, nie może powodować 
pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych, 
ani wyrządzać szkód w środowisku. Złamanie obowiązujących zasad 
może być surowo karane.

W książce „Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie”  
podpowiadamy jakim wymaganiom musi sprostać przedsiębiorca,  
do jakich przepisów się dostoswoać i na jakie zmiany w prawie  
przygotować. Z publikacji dowiesz się m.in.:

• Jakie są rodzaje ścieków i jakie obowiązki 
ma ich wytwórca,

• Kiedy jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne,

• Jak skonstruować wniosek o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego,

• Kiedy firmy mogą korzystać ze wspólnego pozwolenia 
wodnoprawnego,

• Czy przedsiębiorstwo wodociągowe może ustalać 
dodatkowe opłaty za przekroczone stężenie  
zanieczyszczeń w ściekach,

• Kiedy trzeba uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska.
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Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie 
Publikacja „Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie” została przygotowana 

z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy 

i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Gospodarka 

wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji 

wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowa-

nie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. 

Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów 

i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowie-

dzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Gospodarka wodno-ściekowa 

w przedsiębiorstwie” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przy-

kładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.
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WSTĘP

Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa trzeba przestrzegać wielu przepi-

sów, w tym również przepisów dotyczących ochrony środowiska. Nie ma 

przedsiębiorstwa, w którym nie byłaby używana woda, oczywiście nie za-

wsze wiąże się to stricte z produkcją, ponieważ wszystko zależy od rodzaju 

prowadzonej działalności, ale bez wody nie da się żyć i funkcjonować, więc 

oprócz przeznaczenia przemysłowego jest ona używana właściwie wszędzie 

do celów bytowych. Używanie wody z kolei prowadzi do powstawania ście-

ków, które muszą być zagospodarowane w sposób zgodny z przepisami. 

Rodzi to więc wiele obowiązków dla przedsiębiorcy. 

Obowiązki związane z gospodarką wodno-ściekową mogą być różne 

w zależności od rodzaju i wielkości zakładu. Ich dokładne określenie nie 

jest prostą sprawą, bo zarówno ogromna liczba przepisów, które nie zawsze 

są precyzyjne, a do tego pisane trudnym prawniczym językiem, jak i częste 

ich zmiany powodują, że przedsiębiorcy mają problemy z interpretacją 

ustaw czy rozporządzeń.

Dla wszystkich, którzy mają wiele wątpliwości z tym związanych, 

przygotowaliśmy publikację, która kompleksowo omawia zagadnienie 

gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie. Z publikacji Czytelnik 

dowie się m.in., jakie w ogóle ścieki mogą powstawać w przedsiębiorstwach 

i jak z nimi postępować, kiedy potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne, 

a także jak przygotować wniosek o jego wydanie. Podpowiemy także, 

jak można zmniejszyć koszty gospodarowania wodą w czasach ciągłych 

podwyżek. 



W publikacji znajdują się również informacje na temat planowanych 

zmian w ustawie Prawo wodne, nad którą wciąż trwają prace. Podpowie-

my, co się zmieni i na co powinien się przygotować każdy przedsiębiorca. 
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WAŻNE DEFINICJE 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorca  w rozu-

mieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, który prowadzi 

działalność gospodarczą  w zakresie zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność. 

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną 

instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanali-

zacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku 

jej braku – do granicy nieruchomości gruntowej. 

Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodocią-

gową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy 

usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbro-

jeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub który-

mi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego.

Substancje priorytetowe – substancje stanowiące zanieczyszczenie 

chemiczne wód powierzchniowych oraz zagrożenie, które może spowo-

dować w szczególności ostrą i chroniczną toksyczność dla organizmów 




