Kann man Leitungswasser trinken?
Leitungswasser in Deutschland unterliegt
strengen Qualitätskriterien, die engmaschig
überwacht werden. Es ist flächendeckend von
sehr guter Qualität und kann ohne Bedenken
getrunken werden. Zu beachten ist, dass bei
einem langen Verweilen in der Hausinstallation
Wasser nicht mehr frisch ist und eine
Verkeimung oder die Übertragung von Stoffe
aus den Armaturen nicht ausgeschlossen
werden können. Wasser zum Trinken oder
Kochen sollte man deshalb erst einmal so lange
laufen lassen, bis es kühl aus dem Hahn kommt.
Wie hoch sind die Kosten der
Kommunaldienstleistungen, wo muss man
dafür bezahlen?
Wasserver-/ Abwasserentsorgung bzw.
Abfallentsorgung sind Dienstleistungen der
kommunalen Daseinsvorsorge, die durch die
Kommunen in eigener Zuständigkeit erbracht
werden. Es gibt keine Regulierungsbehörde! Die
kommunalen Dienstleistungsunternehmen sind
lt. Gesetz verpflichtet Tarife nach dem
Kostendeckungsprinzip (keine Gewinne oder
Verluste) festzulegen. Die Höhe der Tarife
variiert in Abhängigkeit der regionalen
Rahmenbedingungen. Im Bundesvergleich sind
die Kosten für diese Leistungen in Bayern sehr
günstig. Die Anschlussnehmer (Eigentümer der
Wohngebäude) erhalten im Regelfall einmal pro
Jahr eine Rechnung über die hierfür anfallenden
Kosten; eine Abschlagszahlung auf die
voraussichtliche Jahresabrechnung ist meist alle
drei Monate zu leisten. Die Eigentümer der
Wohngebäude legen diese sowie weitere
Kosten auf die Nutzer mit einem monatlichen
Nebenkostenabschlag um.
Darf ich in Gewässern schwimmen
Oberirdische Gewässer dürfen in Bayern
grundsätzlich ohne behördliche Genehmigung
und ohne Zustimmung des
Gewässereigentümers oder sonstigen
Berechtigten von jedermann unentgeltlich
benutzen werden. Dieser sogenannte
Gemeingebrauch gilt für Betätigungen im
Rahmen traditioneller Formen der
Freizeitgestaltung und Sportausübung. Kein
Gemeingebrauch besteht bei Gewässern in
Hofräumen, Gärten, Park- und Betriebsanlagen,
wenn sie dem Eigentümer dieser Grundstücke
oder Anlagen gehören, sowie an ablassbaren,

Чи можна пити воду з-під крану?
Якість водопровідної води в Німеччині
повинна відповідати строгим критеріям, які
ретельно контролюються. В цілому, якість
води на всій території країни є дуже високою
і її можна без вагань пити. Проте, якщо вода
довгий час знаходиться в домашньому
водопроводі, вона перестає бути свіжою і
можливість потрапляння до неї мікробів або
речовин із трубопроводів не виключена.
Тому воду, призначену для пиття або
приготування їжі, слід спочатку випустити з
крану, доки вона не стане прохолодною.
Яка вартість комунальних послуг, де
проводиться їх оплата?
Водопостачання/ водовідведення та
збір/утилізація відходів належать до послуг
громадського життєзабезпечення, за
надання яких відповідають муніципалітети
(громади). Немає ніяких регулюючих органів!
Відповідно до закону, постачальники
комунальних послуг встановлюють тарифи
керуючись принципом відшкодування витрат
(без прибутків чи збитків). Розмір тарифів
коливається залежно від регіональних
рамкових умов. Порівняно з рештою
Німеччини, вартість цих послуг у Баварії дуже
низька. Як правило, користувачі (власники
житлових будинків) щорічно отримують
рахунок за понесені витрати; авансовий
платіж зазвичай вноситься кожні три місяці.
Власники житла перекладають ці та інші
витрати на наймача (квартиранта), стягуючи
при цьому щомісячну авансову плату за
комунальні послуги.
Чи можна купатися у водоймах
Поверхневі води в Баварії можуть
використовуватися громадянами
безкоштовно, без офіційного дозволу на
водокористування та без згоди власника
водойми (чи іншої особи, яка має на це
право). Це так зване загальне
водокористування відноситься до діяльності
в межах традиційних форм відпочинку та
спорту. Загальне водокористування не
поширюється на водойми, які знаходяться у
дворах, садах, парках та на промислових
об'єктах, якщо вони належать власнику цих
земельних ділянок або об'єктів, а також

ausschließlich der Fischzucht dienenden
Teichen.
Beim Baden und Schwimmen in Gewässern, auf
denen die Schifffahrt ausgeübt wird, sind die
Vorschriften der Schifffahrtsordnung (SchO) zu
beachten.
Darf man in Gewässern angeln?
In Deutschland werden zum Angeln ein gültiger
deutscher Fischereischein (staatl. Erlaubnis nach
bestandener Fischerprüfung) sowie ein
Erlaubnisschein des Pächters des
Fischereigewässers benötigt. Wer ohne diesen
Fischereischein sowie den Erlaubnisschein
angelt begeht eine Ordnungswidrigkeit, die
empfindlich bestraft wird.

протічні ставки, які використовуються
виключно для розведення риби.
При купанні та плаванні у водоймах, на яких
здійснюється судноплавство, необхідно
дотримуватися положень Правил
судноплавства (SchO).
Чи можна ловити рибу у водоймах?
Для риболовлі у Німеччині потрібен дійсний
рибацький квиток (державний дозвіл після
складання відповідного іспиту) та дозвіл від
орендаря водойми для риболовлі. За
риболовлю без рибацького квитка та
відповідного дозволу передбачене
накладення адміністративного стягнення у
вигляді штрафу.

