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Pan 

dr Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

w odpowiedzi na pismo (znak: IV.7215.91.2018,AK) z dnia 10 października 2018 roku, 
Pana Stanisława Trociuka, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie braku regulacji określającej 
podmiot zobowiązany do kontroli jakości wody w instalacji wewnętrznej, w budynkach mieszkaniowych, 
uprzejmie przedstawiam stosowne informacje. 

Na wstępie pragnę podziękować za zainteresowanie tematyką kontroli jakości wody w instalacjach 
wewnętrznych. Poruszone przez Pana zagadnienie wpisuje się w podejmowane prace resortu nad 
zapewnieniem najwyższej jakości wody z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi. 

W tym miejscu chciałbym podkreślić, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dniem 9 stycznia br. przejęło obowiązki związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym 
odprowadzaniem ścieków i od samego początku czynnie je realizuje, a także identyfikuje pojawiające 
się problemy w prawidłowym funkcjonowaniu systemu. 

Przedstawiciele Ministerstwa biorą udział w pracach Grupy Roboczej do Spraw Środowiska, 
która w ramach Rady Unii Europejskiej prowadzi prace nad projektem nowej dyrektywy w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Ponadto, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Zarządzeniem nr 30 z dnia 5 września 
2018 roku powołał „Zespół doradczy do spraw zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków", który zajmuje się kompleksową analizą zagadnień związanych z tym obszarem. 
W pracach zespołu biorą udział m in. eksperci oraz przedstawiciele podmiotów zainteresowanych 
przedmiotową tematyką. Wraz z powołaniem Zespołu rozpoczęto prace analityczne nad zmianą ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t. j . Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), w ramach których przeprowadzony zostanie kompleksowy przegląd 
zagadnień zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzana ścieków. 

Mając na względzie kierunek zmian proponowanych w obecnie nowelizowanej dyrektywie dotyczącej 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, kwestia podmiotów zobowiązanych 
do przeprowadzania kontroli jakości wody w instalacjach wewnętrznych z pewnością będzie zagadnieniem, 
które powinno znaleźć swoje uregulowanie w nowelizowanej ustawie. 

Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie zakończony zostanie proces zmiany dyrektywy 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, co niewątpliwie wiązać się będzie 
z koniecznością wdrożenia jej do polskiego systemu prawnego. 
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