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PROCEDURA ODCIĘCIA DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z art. 8 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2020 r., poz. 2028) może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, 
jeżeli: 

1. Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa. 
2.  Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu 

otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej. 
3. Jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa. 
4. Został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, to jest bez 

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.   

W przypadku odcięcia dostawy wody z powodu powyższej wskazanych przyczyn Gmina Radomyśl 
nad Sanem wskazuje Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, którym jest Stacja Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem. 
 
O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i 
sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Przedsiębiorstwo wodociągowo - 
kanalizacyjne zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta oraz Odbiorcę usług co 
najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza 
kanalizacyjnego.                                                
 
Przywrócenie dostawy wody następuje w tym przypadku po uprzednim uregulowaniu przez 
Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z odsetkami ustawowymi i po złożeniu wniosku o 
przywrócenie dostawy wody i/lub odbioru ścieków. 

Zgodnie z art.28 pkt. 1 i 2, kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń 
wodociągowych, uszkadza wodomierz główny, zrywa lub usuwa plomby umieszczone na 
wodomierzach, a także wpływa na utratę właściwości lub funkcji meteorologicznych wodomierza, 
podlega karze grzywny do 5000 zł. 
 
Zgodnie z art.28 pkt. 4 i 4a, kto bez uprzedniego zawarcie umowy wprowadza ścieki do urządzeń 
kanalizacyjnych lub wprowadza do urządzeń kanalizacyjnych zabronione odpady i substancje, 
wymienione w art. 9 ustawy, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 
 
 
 
 
WYK. N.B. 
 


