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Wstęp
Oddajemy w Państwa ręce komentarz do ustawy z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentowany akt prawny obejmuje kwestie, które mają
zasadnicze znaczenia dla funkcjonowania społeczeństwa, gdyż dotyczą usług o charakterze
zupełnie elementarnym, podstawowym dla życia i zdrowia ludzi. Pomimo swojej doniosłości,
przepisy ustawy nie cieszą się przesadnym zainteresowaniem, o czym świadczy chociażby mała
ilość dostępnych opracowań całościowo poruszających problematykę prawnych regulacji dostaw
wody i odbioru ścieków, zwłaszcza po zmianach które dokonały się w roku 2017 i poddaniu rynku
działaniom regulatora. Po części celem niniejszego komentarza jest wypełnienie tej luki.
Komentarz został przygotowany przez zespół autorów, którzy w swojej codziennej pracy stykają się
z problematyką dostaw wody i odbioru ścieków. Obcowanie z komentowanymi przepisami odbywa
się z różnych pozycji. Wśród autorów są osoby które doradzają przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym pod względem prawnym, jak i merytorycznym, przedstawiciele organu regulacyjnego, jak i osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu spółką, która zaopatruje mieszkańców
w wodę oraz odbiera ścieki.
Głównym celem autorów było wykorzystanie doświadczeń zdobytych w związku z wykonywaniem
powyższych obowiązków, dla przygotowywania komentarza, który przede wszystkim będzie miał
walory praktyczne i będzie pomocny dla wszystkich, którzy stykają się z tą problematyką, niezależnie od tego czy następuje to wyjątkowo, czy też regularnie. Z tego względu starano się poruszać
w dużej mierze te kwestie, które są napotykane i wywołują problemy w bieżącej działalności w sektorze wody i ścieków, próbując wskazywać możliwe rozwiązania. Czasem odbywało się to kosztem
rezygnacji z prowadzenia nadmiernie rozwiniętych rozważań teoretyczno-prawnych.
Wszystkim autorom należą się podziękowania za zaangażowanie i udział w przygotowaniu
komentarza. Każdy z autorów odpowiada za przygotowany tekst i wyrażone w nim poglądy oraz
zapatrywania. Rolą redaktora było dbanie o zachowanie w miarę możliwości spójności w prezentowanych wypowiedziach oraz zadbanie o możliwie przystępne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy
przedstawienie całości problematyki zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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