
Apel  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

w Tomaszowie Lubelskim 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie 
Lubelskim realizujące zadania wynikające z Dyrektywy Unijnej 91/271/EWG oraz 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zobowiązującego, między 
innymi, przył ączenie do końca 2015 r. wszystkich nieruchomości na terenie aglomeracji 
Tomaszów Lubelski do sieci kanalizacji sanitarnej,  stwierdza, że pomimo skanalizowania 
dużej części naszego Miasta, część nieruchomości nie została do sieci kanalizacji sanitarnej 
przyłączona.  

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wynika z artykułu 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 - tekst jednolity), który  stanowi, że właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez, między innymi, przyłączenie 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, nie wykonanie obowiązku polegającego 
między innymi, na przyłączeniu nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, podlega 
karze grzywny, orzekanej według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o 
wykroczenia. 

Ponadto art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz.858) przewiduje konsekwencje karne w stosunku do 
osób które: 

  - wprowadzają ścieki bytowe i ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych     
przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, 

   -   wprowadzają ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, 

   -   bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, 

   -   bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadzają ścieki do urządzeń kanalizacyjnych.  

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej          
Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim apeluje do osób, które do chwili obecnej nie 
uregulowały spraw związanych z poborem wody i odprowadzaniem ścieków, aby 
zgłosiły się w terminie do 30 czerwca 2015 r. w siedzibie naszego Przedsiębiorstwa przy 
ul. Lwowskiej 37A do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (pok. nr 1 -3 w godz. 7.00 - 
15.00) oraz Działu Technicznego (pok. nr 4 w godz. 7.00 - 15.00), celem ich uregulowania 
bez ponoszenia konsekwencji karnych.  

Po wyżej wymienionym terminie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim podejmie działania przewidziane prawem w stosunku do 
osób, które: 

- nie zrealizowały obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,  
-   wprowadzają ścieki do urządzeń do tego nieprzeznaczonych,  

-   bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń  wodociągowych, 

-   bez uprzedniego zawarcia umowy wprowadzają ścieki do urządzeń kanalizacyjnych. 

Celem uniknięcia konsekwencji karnych prosimy o poważne potraktowanie naszego 
apelu! 


