
PONAD 25 LAT DORADZTWA GOSPODARCZEGO 
NA RZECZ SAMORZĄDÓW I FIRM KOMUNALNYCH

NOWOCZESNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ 
W GOSPODARCE KOMUNALNEJ

WYDAWNICTWO
BUSINESS EXPERT Z. JERZMANOWSKI SP. J.

oferuje samorządom i przedsiębiorstwom 
wodociągowo-kanalizacyjnym najnowszą 
książkę o problemach sektora pt.:

WODOCIĄGI 
I KANALIZACJA 
- PRAKTYKA I PRAWO



To unikalna książka, napisana dla praktyków, przez praktyków 

o praktyce i żywotnych problemach (aktualnych i przyszłych) 

wodociągów i kanalizacji, takich jak np.:

● poprawne sporządzanie i zatwierdzanie taryf, 

● obrona przez roszczeniami dotyczącymi urządzeń przesyłowych (w tym 

o ustanowienie służebności i zapłatę wynagrodzenia za  bezumowne 

korzystanie z gruntów),

● zwalczane przez UOKiK praktyki monopolistyczne w wodociągach  

i kanalizacji,

● osady ściekowe,

● wspólne z innymi gminami wykonywanie zadań wodociągowo-

kanalizacyjnych,

● sektorowe zamówienia publiczne,

● konsolidacja, prywatyzacja i pp-p w sektorze.

Autorski zespół praktyków to: szefowie firm wodociągowych, a w tym  

dr Tadeusz Rzepecki (Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie),  

Kazimierz Łątkowski (ekspert krajowy w zakresie gospodarki komunalnej), 

mec. Łukasz Ciszewski (ekspert krajowy w zakresie wodociągów  

i kanalizacji) wraz z zespołem radców prawnych obsługujących 

kilkadziesiąt przedsiębiorstw wodociągowych.



SPIS TREŚCI KSIĄżKI

I. Wstęp (mec. Zygmunt Jerzmanowski)

II. Główne wyzwania stojące przed branżą wodociągowo – kanalizacyjną 

(dr Tadeusz Rzepecki)

III Wywiad – 100 lat Wodociągów Średzkich - i co dalej? (Kazimierz Łatkowski)

IV. Zasady uchwalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków w świetle orzecznictwa sądów administracyj-

nych – zagadnienia wybrane (mec. Łukasz Ciszewski)

V. Opłaty abonamentowe (mec. Łukasz Ciszewski)

VI. Możliwości ustalania taryf za ścieki opadowe i roztopowe (mec. Łukasz 

Ciszewski)

VII. Status urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle art. 49 ko-

deksu cywilnego oraz zasady odpłatnego przejmowania urządzeń wodo-

ciągowo-kanalizacyjnych (mec. Łukasz Ciszewski)

VIII. Przyłącze wodociągowe – wykładnia pojęcia (mec. Łukasz Ciszewski)

IX. Odprowadzanie ścieków przemysłowych – prawa i obowiązki dostawców 

i odbiorców ścieków (mec. Łukasz Ciszewski)

X. Problematyka praktyk monopolistycznych – orzecznictwo antymonopo-

lowe (mec. Tymoteusz Płonka)

XI. Zamówienia sektorowe oraz prawo zamówień publicznych przy finanso-

waniu inwestycji ze środków pomocowych (mec. Tymoteusz Płonka)

XII. Służebność przesyłu wody i ścieków – stan obecny i planowane zmiany 

(mec. Paweł Michalski)

XIII. Gospodarka osadowa w Polsce – możliwości i zagrożenia (Andrzej Wój-

towicz)

XIV. Organizacja usług wodociągowo-ściekowych (mec. Zygmunt Jerzma-

nowski)

XV. Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-

go odprowadzania ścieków (mec. Rafał Saniuk)

XVI. Kierunki restrukturyzacji organizacyjno – prawnych w sektorze wodo-

ciągowo – kanalizacyjnym (mec. Zygmunt Jerzmanowski)

XVII. Konsolidacja przedsiębiorstw i majątków wodociągowo-kanalizacyjnych 

(mec. Jędrzej Jerzmanowski)

XVIII. Praktyczne problemy zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanali-

zacyjnym na przykładzie MPWiK sp. z o.o. w Lesznie (Mariusz Kucharski)
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Informacja telefoniczna:

Aneta Gogolewska, Marlena Semba – 61 852 12 78
Zamówienia można nadsyłać pocztą, faxem na nr 61 852 12 80 lub 
e-mailem: kancelaria@businessexpert.pl

Business Expert Z. Jerzmanowski sp. j.,
ul. Mickiewicza 14, 60-834 Poznań


