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Program 

● Implikacje zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy 
Ściekowej dla kalkulacji cen i stawek taryfowych odnośnie 
kosztów świadczenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków 

● Prawo wodne – nowe regulacje dotyczące zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę

● Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – kluczowe zagadnienia

● Projekt zmian rozporządzenia w sprawie taryf 
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Implikacje zapisów dyrektyw UE

● Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE
● Dyrektywa Ściekowa 91/271/EWG
●

"Woda nie jest produktem handlowym takim jak 
każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, 
które musi być chronione, bronione i traktowane 
jako takie..." 
(z preambuły  Ramowej Dyrektywy Wodnej)
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Ramowa Dyrektywa Wodna

q obowiązek harmonizacji przepisów prawnych dot. gospodarowania wodami poprzez 
transpozycję RDW do ustawodawstwa poszczególnych krajów UE;

q     gospodarowanie zasobami wód i realizację zadań RDW w ramach całych obszarów 
dorzeczy, tj. dorzeczy cieków uchodzących do morza;

q     obowiązek międzynarodowej koordynacji działań w transgranicznych obszarach 
dorzeczy;

q     łączne podejście emisyjno-imisyjne do oceny stanu zasobów wodnych;

q     obowiązek ustanowienia ujednoliconego metodycznie i formalnie monitoringu stanu 
zasobów wodnych;

q     analiza ekonomiczna korzystania z wód, mająca prowadzić do samofinansowania 
usług gospodarki wodnej;

q     włączenie społeczeństwa w proces wdrażania RDW;

q     system kontroli wypełniania zadań RDW i ich skuteczności.
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Obecnie obowiązujące krajowe akty prawne

Prawo wodne
Ustawa o samorządzie gminnym,
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA  w sprawie określania 
taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
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Zagadnienia ogólne

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma 
obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do 
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod 
odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i 
odprowadzania ścieków w sposób ciągły i 
niezawodny, a także zapewnić należytą jakość 
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
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Prawo wodne – nowe regulacje

Art.3 ust.1.pkt 3. Gospodarowanie wodami opiera się na 
zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, 
uwzględniających koszty środowiskowe i koszty 
zasobowe oraz analizę ekonomiczną.

Art. 4. Zarządzanie zasobami wodnymi służy 
zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód 
i środowiska związanego z tymi zasobami, w 
szczególności w zakresie: 
1) zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody dla 
ludności 
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Prawo wodne – nowe regulacje

Art. 15. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do usług 
wodnych w zakresie magazynowania, uzdatniania lub 
dystrybucji wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
odbioru ścieków, objętych przepisami ustawy z 7 ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
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Prawo wodne – nowe regulacje

Art. 488. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 139) wprowadza się następujące 
zmiany: ………...

1. uchylenie definicji dotyczącej wód opadowych i 
roztopowych,

2. rozporządzenie w sprawie obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych przechodzi do resortu środowiska,

3. Badania jakości wody oparte o normę PN-EN ISO/IEC-
17025 (Kompetencje laboratoriów badawczych i 
wzorcujących)
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Prawo wodne – nowe regulacje

Minister właściwy dla gospodarki wodnej będzie wprowadzał 
rozporządzenia w sprawie 

● Taryf

● Wzoru wniosku oraz niezbędnych informacji zawartych w 
uzasadnieniu taryf,

● Prowadzenia rozliczeń,

● Przeciętnych norm zużycia wody,
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Prawo wodne – nowe regulacje

Art. 439 ust. 3 Spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do 
wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących 
do: 

1) zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania 
wody; 

2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i 
oczyszczania ścieków; 
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Prawo wodne – nowe regulacje

● Przykładowe stawki opłat

Za pobór wód w zależności od ilości pobieranej wody w ramach 
pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego: 

a) do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia 
przez ludzi: 

- 1,64 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej, 

- 0,82 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej, 
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Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę

● Zmiany i rozszerzenie zestawu definicji
w pkt 8 dodaje się lit. c oraz h w brzmieniu:

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, w 
szczególności miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 
handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych, dróg i 
parkingów oraz z dachów budynków i budowli, 

h) wody gruntowe pochodzące z odwadniania wykopów, wykonywanych 
w ramach prowadzonych robót budowlanych
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Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę

Art.2 pkt.5

Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego od granicy 
przyłączanej nieruchomości do studzienki kanalizacyjnej na sieci lub 
innego miejsca przyłączenia do sieci,

Art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za 
zapewnienie niezawodnego działania instalacji wewnętrznych i przyłącza 
wodociągowego lub instalacji wewnętrznych i przyłącza kanalizacyjnego 
z urządzeniem pomiarowym i przydomową pompownią ścieków 
włącznie,”
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Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę
W art. 8: dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

w przypadku ustania przyczyn odcięcia dostaw wody albo zamknięcia przyłącza 
kanalizacyjnego odbiorca usług ponosi koszty, związane z przywróceniem 
możliwości dalszego dostarczania wody lub odprowadzania ścieków”.

art. 8a. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może w formie 
pisemnej wypowiedzieć umowę na dostawę wody lub odprowadzanie 
ścieków:

●  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia odcięcia dostaw wody lub 
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli przyczyna określona w art. 8 
ust. 1 ustawy jest wciąż aktualna na dzień wypowiedzenia umowy;

●  trwale straciło techniczną lub prawną możliwość świadczenia usług dostaw 
wody lub odprowadzania ścieków, w tym prawo do dysponowania siecią lub 
jej odcinkiem niezbędnym dla świadczenia usługi.
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Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nieodpłatnie, w ramach 
kosztów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych:

●  określa warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej,

●  uzgadnia dokumentację projektową
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Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi w drodze 
rozporządzenia sposób określania w taryfie przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne wysokości i różnicowania stawek opłat za 
eksploatację przyłącza kanalizacyjnego Odbiorcy Usług, biorąc pod 
uwagę koszty eksploatacji, średnicę przyłącza, jego długości oraz 
rodzaju nawierzchni pod którą przyłącze przebiega.
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Rozporządzenie taryfowe
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Rozporządzenie taryfowe
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Robert Adamski
603 063 356
robert.adamski@sid.waw.pl
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