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Ochrona konkurencji i konsumentów w sektorze usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie podstawowych zasad ochrony konkuren-
cji i konsumentów oraz wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości na 
rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych w świetle orzecznictwa Prezesa Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W artykule ponadto omówiono specyfi-
kę świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych w warunkach 
monopolu naturalnego o charakterze sieciowym oraz przedstawiono podstawowe 
regulacje prawne w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej oraz w Polsce. 
Artykuł jest studium przypadku.
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Wstęp

Usługi wodociągowo-kanalizacyjne jako usługi publiczne o charakterze technicznym 
świadczone są w warunkach naturalnego, lokalnego monopolu. Związane jest to ze specyfi-
ką świadczonych usług, skomplikowaną infrastrukturą techniczną oraz dużą kapitałochłon-
nością. Z tego też względu sektor ten jest przedmiotem stałego zainteresowania instytucji 
zajmujących się ochroną uczciwej konkurencji oraz praw konsumentów.

Celem rozważań jest przedstawienie podstawowych zasad ochrony konkurencji i konsu-
mentów oraz wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości na rynku usług wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych.

W artykule wykorzystano bogate orzecznictwo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK) odnoszące się do pojawiających się w tej dziedzinie nieprawidło-
wości. W części teoretycznej dokonano krótkiej charakterystyki rynku usług wodociągowo-
-kanalizacyjnych z uwzględnieniem ich specyfiki zarówno w Polsce, jak i w innych wy-
branych krajach Unii Europejskiej (UE) oraz przedstawiono podstawowe regulacje prawne 
dotyczące świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Charakterystyka rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków − usługi świadczone przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne − uznawane są za przykład monopolu natu-
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ralnego o charakterze sieciowym. Monopol ten ma charakter lokalny w związku z czym 
usługobiorcy nie mają możliwości wyboru spośród kilku świadczeniodawców. W działalno-
ści wodno-kanalizacyjnej trudno bowiem wydzielić takie obszary poza główną działalnością 
jednostek, które mogą być poddane presji konkurencyjnej na rynku (Mańkowska-Wróbel 
2008).

Wykonywanie usług świadczonych w warunkach monopolu sieciowego charakteryzuje 
się przede wszystkim (Kierunki ochrony… 2011, s. 17): ciągłością i powszechnością świad-
czenia usług, powszechnością dostępu, zaspokojeniem potrzeb o charakterze publicznym, 
niepodzielnością techniczną rozwiązań infrastrukturalnych oraz wysoką kapitałochłonno-
ścią cyklu inwestycyjnego, jednoczesnością produkcji, dostawy i konsumpcji, znacznym 
zróżnicowaniem w czasie zapotrzebowania na usługi oraz niską elastycznością popytu 
względem ceny.

Ponadto, o szczególnych cechach monopolu − ze względu na specyficzny rodzaj towaru 
występującego w sferze usług związanych z dostarczaniem wody - decydują m.in.: brak 
jakiegokolwiek substytutu wody używanej głównie do celów bytowych, jak i procesów 
technologicznych oraz wysoce ograniczona możliwość używania jednej, wspólnej sieci do 
przesyłania produktów przez różnych producentów.

Typowym modelem rynku wodociągowo-kanalizacyjnego, funkcjonującym w przewa-
żającej części krajów rozwiniętych, są małe lokalne sieci obejmujące swoim działaniem 
obszar gminy (lub innej podstawowej jednostki samorządu terytorialnego).

W niektórych krajach doszło do konsolidacji przedsiębiorstw, skutkiem czego przeciętny 
zasięg geograficzny sieci kontrolowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanaliza-
cyjne poszerzył się. Reformy sektora wodociągowo-kanalizacyjnego o charakterze regula-
cyjnym rozpoczęły się w drugiej połowie ubiegłego wieku. Ich zakres i charakter był bardzo 
różnorodny. W 1975 roku w Holandii zdecydowano o zmniejszeniu liczby przedsiębiorstw 
z 231 do 14. W 1989 roku w Anglii i Walii przeprowadzono reformę wyjątkową w skali 
światowej. Wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zostały sprywatyzo-
wane i jednocześnie poddane bardzo ścisłej regulacji ekonomicznej przez centralny organ 
– Ofwat (Office of Water Services) (Kierunki ochrony… 2011, s. 58). Również we Francji, 
która jest prekursorem zastosowania kontraktów menadżerskich w przedsiębiorstwach wo-
dociągowo-kanalizacyjnych oraz modelowym przykładem zastosowania partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego w tym sektorze, 75% jednostek jest w rękach prywatnych (Mańkowska-
Wróbel 2008). Odwrotną sytuację zauważamy natomiast w Austrii, Danii czy Irlandii. Tam 
praktycznie 100% własności w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych po-
siadają samorządy lokalne. We Włoszech od 1994 roku wprowadzane są tzw. Optymalne 
Terytoria Wodne, w ramach których samorządy lokalne tworzą wspólne przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne.

Działanie w warunkach monopolu lokalnego, szczególnie jeżeli chodzi o przedsięwzię-
cia z udziałem kapitału prywatnego, mogą spowodować obawę, że koszty i ceny za dostar-
czaną wodę i odprowadzane ścieki wzrosną powyżej niezbędnego poziomu, a jakość usług 
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może stać się niezadowalająca w celu generowania wysokich zysków jednostek zajmują-
cych się działalnością wodno-kanalizacyjną.

W związku z powyższym niezbędne jest stworzenie przez ustawodawcę, pełniącego rolę 
regulatora, na podstawie systemu instrumentów prawnych oraz niezależnych instytucji, ta-
kich warunków działania, które w normalnych okolicznościach tworzą przejrzyste zasady 
działalności jednostek w opisywanej dziedzinie usług komunalnych. Ustawodawca tworząc 
ramy prawne działalności wodociągowo-kanalizacyjnej powinien brać pod uwagę również 
mechanizmy rynkowe działania jednostek z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, na któ-
re wpływ ma lokalny rynek konsumenta, jego oczekiwania w zakresie jakości i ilości usług 
oraz jego zasobność.

Podstawowe regulacje prawne oraz zasady świadczenia usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych

Podstawowym aktem prawnym ustanawiającym ramy wspólnotowego działania w dzie-
dzinie polityki wodnej Unii Europejskiej jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr 2000/60/WE z dnia 22 grudnia 2000 roku, nazywana powszechnie Ramową Dyrektywą 
Wodną (RDW). Wprowadza ona zintegrowaną politykę wodną mającą na celu między inny-
mi zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody pitnej, która umożliwi rozwój gospodar-
czy i społeczny przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska.

Zgodnie z art. 9 Dyrektywy, państwa członkowskie winny uwzględnić zasadę zwrotu 
kosztów usług wodnych, włączając koszty ekologiczne i materiałowe oraz uwzględniając 
analizę ekonomiczną oraz zasadę „zanieczyszczający płaci”, co w praktyce oznacza określa-
nie takich opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków przez jednostki świadczące usługi 
wodociągowo-kanalizacyjne, by pokrywały rzeczywiste koszty świadczenia tych usług.

Transpozycja zapisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede wszystkim 
przez ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145) wraz z jej 
aktami wykonawczymi, natomiast głównym aktem prawnym regulującym działalność wo-
dociągowo-kanalizacyjną w Polsce jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Określa ona:
 - zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;
 - zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych;
 - zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości 

wody; niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochrony intere-
sów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji 
kosztów.
W ustawie tej zawarte są również warunki, do których musi stosować się przedsiębior-

stwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz odbiorcy usług wodno-ściekowych.
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Ustawa reguluje ponadto zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzenie ścieków. Zakłada ona m.in.: roczny okres obowiązywania taryf oraz kalkulację 
wysokości taryf na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na po-
szczególne taryfowe grupy odbiorców usług, przy uwzględnieniu kosztów związanych ze 
świadczeniem usług w poprzednim roku obrachunkowym, zmiany warunków ekonomicz-
nych i warunków świadczenia usług oraz kosztów wynikających z planowanych wydatków 
inwestycyjnych.

Działania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania 
ścieków komunalnych należą w Polsce do zadań własnych gminy. Gmina może powierzyć 
swoje zadania w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyspecjalizowanym 
jednostkom, a mianowicie przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym.

Działalność wodociągowo-kanalizacyjna zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej 
(Dz.U. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) może być prowadzona w formie zakładów budżetowych 
lub spółek prawa handlowego. Jednostki samorządu terytorialnego mogą również powierzać 
wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom praw-
nym lub jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach 
ogólnych, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Ochrona konkurencji i konsumentów w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Podstawowym celem polityki ochrony konkurencji i konsumentów UE i tworzonego 
w ramach tejże polityki ustawodawstwa jest zapewnienie przez państwa członkowskie funk-
cjonowania systemu wolnorynkowego jak również zapewnienia bezpieczeństwa zdrowot-
nego i ekonomicznego konsumentów oraz wyrównania standardów ich ochrony w ramach 
Jednolitego Rynku.

Unijna polityka konsumencka gwarantuje konsumentom określone prawa i umożliwia 
im korzystanie z wysokiego poziomu ochrony i wsparcia w całej UE (Zrozumieć politykę … 
2013). Do podstawowych praw konsumentów na terenie Unii Europejskiej sformułowanych 
już w 1975 roku (Council Resolution on a Preliminary… OJEC L 92(75)) należą: prawo do 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo do 
edukacji i informacji, prawo do efektywnego sytemu dochodzenia roszczeń oraz prawo do 
zrzeszania się i reprezentacji.

Reguły ochrony konkurencji i konsumentów zawarte w przepisach polskiego prawa an-
tymonopolowego są odzwierciedleniem przepisów obowiązujących na płaszczyźnie prawa 
wspólnotowego. Obecnie podstawowym aktem prawnym obowiązującym w tym zakresie 
w Polsce jest ustawa z 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., 
Nr 50, poz. 331, ze zm.). Celem ustawy, zgodnie z art. 1, jest określenie warunków roz-
woju i ochrony konkurencji oraz zasad podejmowanej w interesie publicznym ochrony in-
teresów przedsiębiorców i konsumentów. Centralnym organem administracji państwowej 
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w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów (UOKiK), który odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów.

W sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym w zakresie ochrony konkurencji największe 
znaczenie ma zakaz nadużywania pozycji dominującej. Nieposiadające żadnej konkuren-
cji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą naruszać ww. zakaz, wykorzystując 
swoją przewagę ekonomiczną nad kontrahentami do narzucania im niekorzystnych warun-
ków umów, jak również do blokowania konkurencji na rynkach powiązanych z rynkami 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Kierunki ochro-
ny… 2011, s. 73).

Oprócz podstawowych praw konsumenckich wymienionych powyżej, odbiorcy usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z regula-
cjami wynikającymi z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, aktów wykonawczych do tejże ustawy, a także przepisów Kodeksu 
cywilnego i − stanowiących akty prawa miejscowego − regulaminów zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i odprowadzania ścieków, podlegają dodatkowej ochronie przez m.in. przyzna-
nie im szczególnych praw, które nie mają mocy obowiązującej w innych obszarach obrotu 
gospodarczego i na innych rynkach (Kierunki ochrony… 2011, s. 96). Podstawowymi pra-
wami przyznanymi w szczególności konsumentom wynikającymi z ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu (…) (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) są:
 - prawo do powszechnego dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile tylko 

istnieją techniczne warunki ich świadczenia;
 - prawo do zaopatrzenia w wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przezna-

czonej do spożycia przez ludzi;
 - prawo do pełnej, rzetelnej i wyczerpującej informacji o warunkach świadczonych usług, 

określonej przepisami prawa;
 - prawo do rozliczeń za usługi wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie określonych 

w taryfach cen i stawek opłat.
Organizowanie i świadczenie przez gminę usług użyteczności publicznej czyni z gmi-

ny przedsiębiorcę podlegającego rygorom ustawy antymonopolowej. Ustawie tej podlegają 
także inne podmioty, w szczególności spółki komunalne oraz osoby fizyczne, którym gmina 
powierza realizację określonych zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspól-
noty gminnej (Nestoruk 2009). Ochrona konkurencji i zbiorowych interesów konsumentów 
na rynkach lokalnych jest jednym z priorytetów UOKiK, który regularnie monitoruje rynki 
usług komunalnych, w tym rynek usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Najczęściej występujące nieprawidłowości na rynku usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych w świetle orzecznictwa Prezesa UOKiK

Od lat najwięcej nieprawidłowości uciążliwych dla mieszkańców ma miejsce w sektorze 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Decyzje dotyczące sektora wodociągowo-kanaliza-
cyjnego stanowiły w niektórych latach niemal połowę wszystkich decyzji wydanych przez 
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UOKiK, średnio odpowiadając za około jedną trzecią wszystkich decyzji z zakresu naduży-
wania pozycji dominującej (Kierunki ochrony… 2011, s. 75). Wobec przedsiębiorstw wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych UOKiK prowadzi postępowania zarówno w sprawie nadużywania 
pozycji dominującej, jak i naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Za takie naru-
szenia świadczeniodawcom usług wodociągowo-kanalizacyjnych grozi kara w wysokości 
do 10% ubiegłorocznych przychodów.

Podstawą świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest 
umowa o zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Obowiązkiem przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest ustalenie treści umowy w taki sposób, aby w mak-
symalnie szerokim zakresie poinformować konsumenta o prawach i obowiązkach stron 
związanych z realizacją usług objętych umową.

Do umów o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków zawieranych między przed-
siębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcami usług ma zastosowanie ustawo-
we ograniczenie zasady swobody umów, bowiem minimalna treść stosunku umownego ure-
gulowana została bezwzględnie wiążąco w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu (…) (Dz.U. 
z 2006 r., Nr 123, poz. 858). Zgodnie z art. 6 ust. 3 tej ustawy, umowy muszą zawierać posta-
nowienia dotyczące: ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyj-
nych, sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, praw i obowiązków stron umowy, warun-
ków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu odbiorcy usług, procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych oraz 
urządzeń kanalizacyjnych, ustaleń zawartych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, okresu obowiązywania umowy oraz odpowie-
dzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

Brak w umowach zawieranych z konsumentami któregokolwiek z ww. uregulowań, stoi 
nie tylko w sprzeczności z przepisami ustawy, ale świadczy również o niewypełnieniu przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podstawowego obowiązku informacyjnego 
względem kontrahentów, którym winna być udzielona rzetelna, prawdziwa i pełna informa-
cja. Zaniechanie działań w tym zakresie może stanowić przejaw stosowania praktyki naru-
szającej zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Dowodzi tego bogate orzecznictwo Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów z tego zakresu.

W 2013 roku Prezes UOKiK wydał 39 rozstrzygnięć dotyczących nadużycia pozycji 
dominującej oraz 24 w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, nakładając 
ponad 600 tys. zł łącznych kar − wobec przedsiębiorców dostarczających wodę i odbierają-
cych ścieki.

Jednym z podmiotów ukaranych przez UOKiK w 2013 roku za stosowanie postanowień 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
w Gostyninie. Przedsiębiorca nie zamieszczał w umowach informacji wymaganych przez 
ustawę, w tym m.in. postanowień dotyczących procedur i warunków kontroli urządzeń wo-
dociągowych, dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstwa za niedotrzymanie warun-
ków umowy czy postanowień dotyczących warunków usuwania awarii przyłączy wodocią-
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gowych będących w posiadaniu odbiorców usług. MPK w Gostyninie zostało ukarane przez 
Prezes UOKiK kwotą 7514 zł (Decyzja nr RWA-35/2013).

Jak wynika z analizy orzecznictwa Prezesa UOKiK, jedną z najczęściej spotykanych 
nieprawidłowości jest bezprawne obciążanie odbiorców kosztami budowy części sieci. 
Zgodnie z przepisami, mają oni obowiązek sfinansowania jedynie budowy przyłącza oraz 
pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomia-
rowego. Bardzo często kontrahenci są jednak obciążani dodatkowymi opłatami, które nie 
wynikają z obowiązującego prawa.

Tak było w przypadku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie 
Wielkopolskim zajmującego się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na tere-
nie Gorzowa Wielkopolskiego oraz pięciu sąsiadujących gmin. Zobowiązywało ono swoich 
przyszłych klientów do budowy części sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od granicy ich 
nieruchomości do miejsca wykonania włączenia do sieci. Tymczasem zgodnie z prawem, 
przyszły odbiorca usług zobowiązany jest do wybudowania przyłącza tylko na obszarze 
swojej nieruchomości (Decyzja RWR-6/2013). Przedsiębiorca dobrowolnie zobowiązał się 
do odkupienia od swoich klientów wykonanych przez nich fragmentów sieci wodno-kana-
lizacyjnej. Prezes Urzędu wydał również decyzję dotyczącą Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji „NYSA” ze Zgorzelca. Mieszkańcy, którzy chcieli przyłączyć swoje nierucho-
mości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej musieli ponieść opłaty m.in. za wydanie wa-
runków technicznych z tytułu przyłączenia, uzgodnienie projektu budowlanego sieci i przy-
łączy oraz odbiór techniczny instalacji wodociągowych lub kanalizacyjnych. Tymczasem 
przepisy nie przewidują pobierania opłat za te czynności. Za naruszenie zbiorowych intere-
sów konsumentów na PWiK „NYSA” została nałożona kara finansowa w wysokości niemal 
8 tys. zł (Decyzja RWR -12/2013).

Duża liczba naruszeń jest konsekwencją dążenia do zabezpieczenia własnych interesów 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które czyni to jednak z naruszeniem 
obowiązujących przepisów. Przykładem takiego zachowania może być wskazane poniżej 
wyłączanie odpowiedzialności za pogorszenie jakości świadczonych usług wywołane okre-
ślonymi zdarzeniami czy też sankcje wyznaczane za uszkodzenie urządzeń pomiarowych. 
Wśród analogicznych zachowań należy wymienić również:
 - uzależnianie dokonania sprawdzenia prawidłowości wskazań wodomierza głównego na 

wniosek odbiorcy usług od wpłacenia przez odbiorcę kaucji pieniężnej w całości pokry-
wającej koszty takiego działania;

 - narzucanie odbiorcom obowiązku pokrycia kosztów wymiany bądź naprawy urządzeń 
wodociągowo-kanalizacyjnych lub pomiarowych w przypadku ich uszkodzenia, do któ-
rych to działań odbiorca nie jest na mocy prawa zobowiązany;

 - narzucanie odbiorcom mniej korzystnych niż przewidziane przepisami warunków płat-
ności, w szczególności obejmujących krótszy okres płatności zobowiązań lub wnoszenie 
dodatkowych zabezpieczeń;

 - zastrzeganie sobie możliwości rozwiązania umowy oraz odcięcia nieprawidłowo wywią-
zującemu się z umowy odbiorcy dopływu wody.
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Powyższe zachowania stanowią przypadki narzucania uciążliwych warunków umów, 
przynoszących przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu nieuzasadnione korzyści.

Częstą nieprawidłowością jest wyłączanie przez przedsiębiorców własnej odpowie-
dzialności za przerwy w dostawie wody. Zgodnie z prawem, to przedsiębiorca odpowiada 
za sytuację powstałą z jego winy i zobowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyni-
ku swoich działań lub zaniedbań. Przykładem stosowania tej niedozwolonej praktyki jest 
spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie (MWiK). Przedsiębiorca wyłączał 
swoją odpowiedzialność odszkodowawczą za przerwy w dostawie wody spowodowane jej 
brakiem na ujęciu lub awarią zasilania urządzeń wodociągowych. Za nadużywanie pozycji 
dominującej Prezes UOKiK nałożyła na MWiK w Koszalinie karę w łącznej wysokości 
121 692 zł (Decyzja RGW-40/2013). Niedozwolone działania dotyczące wyłączenia swojej 
odpowiedzialność w przypadku ograniczenia i wstrzymania dostaw wody i odbioru ścieków 
(np. w przypadku zanieczyszczenia wody), niezależnie od okoliczności stosował również 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wałczu (Decyzja RGD-4/2013).

Do częstych naruszeń należy również ograniczanie wysokości rabatu, który może uzy-
skać odbiorca w przypadku dostarczenia mu wody o pogorszonych parametrach. Najczęściej 
spotykanym pułapem rabatu jest 10%, jakkolwiek stosowane są również inne wielkości. 
Taki warunek umowny jest niewątpliwie uciążliwy dla odbiorców i umożliwia przedsiębior-
stwu wodociągowo-kanalizacyjnemu osiąganie nieuzasadnionych korzyści.

Postępowanie UOKiK wykazało, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
„WODNIK” w Jeleniej Górze nie obniżało odpowiednio opłat za dostawę jakościowo gor-
szej wody, warunkowo dopuszczonej do spożycia. Według Urzędu, długotrwałe dostarcza-
nie wody o pogorszonej jakości powinno skutkować automatycznym obniżeniem jej ceny, 
natomiast „Wodnik” ustalił wspólną taryfę zarówno dla wody spełniającej wymagania, jak 
i tej dopuszczonej warunkowo przez inspektora sanitarnego. Kara nałożona na przedsiębior-
stwo wyniosła 9 120,62 zł (Decyzja RWR-41/2013).

Innym, często popełnianym błędem jest sposób ustalania należności za pobraną ilość 
wody w przypadku utraty lub uszkodzenia wodomierza z winy odbiorcy. W takich sytu-
acjach przedsiębiorca powinien domagać się uiszczenia opłaty za wodę, która faktycznie 
została pobrana. Gdy nie można tego dokładnie zmierzyć, ilość pobranej wody powin-
na zostać ustalona na podstawie średniego zużycia w okresie ostatnich trzech miesięcy 
sprawnego działania wodomierza, ewentualnie na podstawie średniej z podobnego okre-
su rok wcześniej. Jakiekolwiek inne sposoby wyliczania zużycia są niezgodne z prawem. 
Urząd zakwestionował taką praktykę w przypadku umów zawieranych z konsumentami 
przez gminę Łubnice (Decyzja RŁO-8/2012). Niedozwolone praktyki stosowało również 
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłownicze w Pionkach. Wyłączyło ono własną 
odpowiedzialność za przerwy w dostawie wody lub odbiorze ścieków, m.in. z powodu prac 
remontowo-konserwacyjnych, zanieczyszczenia wody czy przerw w zasilaniu energetycz-
nym oraz, zdaniem UOKiK, w nieprawidłowy sposób ustalało należności za pobraną ilość 
wody w przypadku utraty lub uszkodzenia wodomierza z winy odbiorcy na maksymalnym 
możliwym poziomie zużycia (Decyzja RWA-48/2012).
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Nieprawidłowości stwierdzone przez UOKiK dotyczą także sytuacji, w których gmi-
ny lub spółki komunalne rozwiązują umowy z konsumentami, zaprzestając tym samym 
świadczenia usług. Mogą uczynić to jedynie w czterech przypadkach: niezgodnego z pra-
wem wykonania przyłącza, braku zapłaty za dwa pełne okresy obrachunkowe następują-
ce po dniu otrzymania upomnienia, nielegalnego poboru wody, a także w sytuacji, kiedy 
jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów prawnych lub stwierdzono uszko-
dzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego. Dlatego UOKiK zakwestionował postano-
wienia w umowach zawieranych z odbiorcami przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
w Ropczycach. Przedsiębiorca przyznał sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku 
jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez odbiorcę (Decyzja KRK-55/2012). 
Z kolei spółka Wodociągi Słupsk groziła rozwiązaniem kontraktu w przypadku naruszenia 
przez odbiorcę postanowień umowy (Decyzja RGO 2/2013).

Pozycja monopolistyczna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych umożliwia 
również narzucanie odbiorcom cen nieuczciwych. Naruszenia tego typu są bardzo rzadko 
spotykane, ponieważ, z uwagi na mało precyzyjny charakter tego pojęcia, jednoznaczne 
stwierdzenie, czy określona cena ma nieuczciwy charakter jest skomplikowane. Niemniej, 
w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym obowiązują precyzyjne regulacje taryfowe, które 
– potraktowane jako punkt odniesienia – pozwalają na łatwiejsze zdefiniowanie cen nie-
uczciwych. W szczególności będą to ceny, które ustalane są niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub też w inny sposób naruszają zasadę ekwiwalentności świadczeń na nieko-
rzyść co najmniej części odbiorców (Kierunki ochrony… 2011, s. 87).

Sytuacje takie występują w szczególności w przypadku uwzględniania w kalkulacji ceny 
kosztów, które nie zostały w rzeczywistości przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanaliza-
cyjne poniesione lub też naliczania ich w nieprawidłowej wysokości.

Jako nieuczciwe mogą być również zakwalifikowane te ceny, które nie uwzględniają do-
statecznie zróżnicowania między poszczególnymi grupami odbiorców. Przykładowo, rozli-
czanie gospodarstw domowych i odbiorców przemysłowych według tej samej stawki, mimo 
generowania przez nich odmiennych kosztów związanych z dostarczaniem wody, prowadzi 
do ustalenia cen nieuczciwych, skutkujących nieuzasadnionym subsydiowaniem skrośnym.

Podsumowanie

Analiza orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sposobu 
funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz dokonane porówna-
nia międzynarodowe pokazują, że funkcjonowanie sektora wodociągowo-kanalizacyjnego 
zarówno w Polsce, jak i wielu innych krajach UE, generuje problemy i jest obiektem różno-
rodnych interwencji władz publicznych.

Problemy występujące w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym wiążą się przede 
wszystkim ze specyfiką świadczenia tego typu usług (monopol lokalny o charakterze sie-
ciowym), ale również z istniejącymi regulacjami, które nie zawsze wystarczająco precy-
zyjnie opisują prawa i obowiązki oraz równoważą interesy konsumentów i producentów. 
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Jedną z podstawowych przyczyn odnotowanych nieprawidłowości może być również fakt 
występowania gminy jednocześnie w dwóch rolach − organizatora i nadzorcy usług wo-
dociągowo-kanalizacyjnych na swoim terenie. Ponadto, duże rozdrobnienie oraz struktu-
ra własnościowa sektora wodociągowo-kanalizacyjnego mogą mieć negatywny wpływ na 
efektywność jego funkcjonowania.

Biorąc pod uwagę bardzo wysoką liczbę nieprawidłowości ujawnianych w trakcie kon-
troli przez UOKiK konieczne wydaje się powołanie odpowiedniej, odrębnej instytucji regu-
lującej działalność wodociągowo-kanalizacyjną na szczeblu centralnym lub regionalnym.
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Competition and Consumer Protection in the Sector of Waterworks 
and Sewerage Services

Summary

An aim of considerations is to present the basic principles of competition and 
consumer protection as well as to indicate the most often occurring irregularities 
in the market for waterworks and sewerage services in the light of case laws of the 
President of the Office of Competition and Consumer Protection. Moreover, in her 
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article, the author discussed the specificity of rendering waterworks and sewerage 
services provided under the conditions of natural monopoly of the network charac-
ter as well as she presented the basic legal regulations in this respect in force in the 
European Union and in Poland. The article is a case study.

Key words: waterworks and sewerage services, competition and consumer protec-
tion, natural monopoly.
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Защита конкуренции и потребителей в секторе водно-
канализационных услуг

Резюме

Цель рассуждений – представить основные принципы защиты конкурен-
ции и потребителей, а также указать чаще всего выступающие аномалии на 
рынке водно-канализационных услуг в свете заключений председателя Управ-
ления по защите конкуренции и потребителя (УЗКиП). Кроме того, в статье 
обсудили специфику предоставления водно-канализационных услуг, ока-
зываемых в условиях естественной монополии сетевого характера, а также 
представили основные правовые регуляции в этом отношении, действующие  
в Европейском Союзе и в Польше. Статья – анализ конкретной хозяйственной 
проблемы.

Ключевые слова: водно-канализационные услуги, защита конкуренции и по-
требителей, естественная монополия.
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