
 
        

 

 

Zarząd przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
 
 

Firma INFRASTRUKTURA zaprasza na seminarium:    
 
 

Prawo wstępu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (gminy) 

na nieruchomość odbiorcy usług i innych osób w celu realizacji ustawowych uprawnień 
 

Celem szkolenia jest omówienie prawnych możliwości wstępu przedsiębiorstwa wod.-kan. (gminy 
posiadającej sieci, przyłącza) na teren nieruchomości odbiorców usług i osób niebędącymi 
odbiorcami w celu przeprowadzenia czynności na istniejących urządzeniach, w sytuacji, gdy 
właściciel nieruchomości odmawia dokonania czynności i wpuszczenia na posesję.   
 
Program:  
  

1. Wstęp do nieruchomości odbiorcy usług na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę. Przymuszenie odbiorców usług do umożliwienia wykonania czynności i reakcja na: 
odmowę zainstalowania wodomierza (radiowego) podlicznika, ich odczytu, demontażu i skutki 
umowne tych zaniechań; niedopuszczenie do kontroli, przeglądów i napraw sieci, odcięcia. 

2. Wejście na kontrolę dostawcy ścieków przemysłowych – odmienności proceduralne. 
3. Gmina jako podmiot z prawem wstępu: jako właściciel własnej lub przejętej sieci wod.-kan., 
właściciel sieci deszczowej, jako wnioskodawca/uczestnik postępowania o zasiedzenie. 
4. Wejście na cudzy teren, w celu konserwacji, remontów, usuwania awarii i dojazdu do urządzeń i 
sieci wod.-kan. na podstawie decyzji starosty: negocjacje; wniosek do starosty, zakres i czasokres 
czynności, decyzja (nowość: decyzja ma zawsze rygor natychmiastowej wykonalności). 
5. Wejście natychmiastowe na cudzy grunt do urządzeń, sieci (siła wyższa, nagła potrzeby 
zapobieżenia powstaniu znacznej szkody) z decyzją starosty wydawaną na późniejszy wniosek 
PWiK; właściciel nieruchomości nieznany z miejsca pobytu bądź nieuregulowany stan prawny. 

6. Wejście PWiK w związku z nielegalnym poborem wody/ścieków do nie-odbiorców usług. 

7. Wejście na podstawie oświadczenia właściciela nieruchomości o bezpłatnym ustanowieniu 
służebności przesyłu bądź w oparciu o zasiedzenie służebności przesyłu (o czym mieszkaniec nie 
zdaje sobie sprawy). 
 

Bogate materiały szkoleniowe zawierają nowe wzory pism. 

Wykładowca: Henryk Palarz, prawnik, przewodniczący rady nadzorczej przedsiębiorstwa wod.-
kan. (szósta kadencja), autor komentarzy, monografii dot. prawnych aspektów funkcjonowania 
wodociągów/kanalizacji.   

 
 
       Serdecznie zapraszamy 
 
 

                  dr Henryk Palarz  
 

 

 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Wypełniony formularz prosimy odesłać mailem: infrastruktura99@interia.pl 

                                                         Informacje i rozliczenia: tel. 518 405 685. 

 

Zgłaszam udział w seminarium:  Prawo wstępu przedsiębiorstwa wod.-kan. … 

Termin i miejsce:           Szczecin, 28 marca 2023, Hotel Novotel, ul. 3 Maja 31, sala I p. 

(zaznacz właściwe)         Poznań, 29 marca 2023, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. K. Wielkiego 23, s. konf. 

                  Wrocław, 30 marca 2023, Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20, sala SARP 

                  Katowice, 31 marca 2023, Hotel Mariacki, ul. Mariacka 15, sala antresola 
 
 

Szkolenie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 15.00 / lunch o 13.00.   
 

     

1.  ..................................................................................................................................................... 

2.  ..................................................................................................................................................... 

3.  ..................................................................................................................................................... 

4. 

Imię i nazwisko, stanowisko uczestnika                                                                                 
  

 

 

 

Nazwa i adres, kod pocztowy przedsiębiorstwa (lub pieczątka firmowa z pełnym adresem do faktury)                                                                                                             
  

  

                   Telefon       e-mail  (fakultatywnie w razie zgody na wysyłanie na ten adres ofert szkolenia) 

Koszt uczestnictwa 1 osoby: 400,- zł.  Druga i następna osoba z firmy: 360,- zł. 

Cena dla pracownika gminy zgłaszającego się wraz z pracownikiem PWiK (osobna f-ra): 250,- zł. 

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, bufet kawowy, lunch. 
 

Ceny w wartościach netto - NALEŻY DOLICZYĆ 23% VAT, z wyjątkiem gmin, zakładów budżetowych. 
 

Pozostałe warunki: 
① Przesłanie zgłoszenia: faksem lub e-mailem do 3 dni roboczych przez terminem.   

② Dokonanie przelewu na: Infrastruktura Henryk Palarz, ING Bank Śląski S.A. O/Katowice, ul. Mickiewicza 
3, 40-951 Katowice, nr 37 1050 1214 1000 0022 7006 3379 (także po szkoleniu, na podstawie faktury). 

③ Rezygnację przyjmujemy na 3 dni robocze przez terminem. W razie późniejszej rezygnacji Zamawiający 
uiszcza kwotę w wysokości 50% i otrzymuje materiały szkoleniowe. Można wskazać w zamian inną osobę. 

④ W wypadku odwołania seminarium (lub wyczerpania miejsc) w ustalonym terminie organizator 
zaproponuje inny termin lub zwróci uiszczoną kwotę w całości. 

⑤ Niniejsze zgłoszenie upoważnia firmę Infrastruktura do wystawienia faktury VAT z tytułu szkolenia bez 
podpisu odbiorcy. 

Oświadczam, że jesteśmy płatnikiem VAT o numerze NIP:  

      
         

                       ................................................. 

                                  pieczęć i podpis  


