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PROGRAM SZKOLENIA

BLOK 1 Opłaty za usługi wodne

BLOK 2 Postępowania taryfowe i ochrona ujęć wody

BLOK 3 Zgody wodnoprawne

• Obliczanie opłat za usługi wodne w związku z nowelą prawa wodnego i najnowszym orzecznictwem

• Opłaty za deszczówkę 

• Regulator na rynku wody i postępowanie taryfowe, w tym tryb skracania taryfy

• Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

• Ochrona ujęć wody 

• Rodzaje zgód wodnoprawnych

• Organy właściwe

Wprowadzanie



WPROWADZENIE 

BLOK 1

USTAWA PRAWO WODNE – AKTUALNY STAN PRAWNY



Uzasadnienie projektu noweli nPW (druk Sejmowy nr 2638)

„(…) stosowanie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo

wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., wykazało

konieczność rozstrzygnięcia wątpliwości interpre-

tacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód i

przyrzeczeń wodnoprawnych oraz pozwoleń

zintegrowanych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu

Państwa oraz stosowania nowego systemu opłat za usługi

wodne”.

RATIO LEGIS ORAZ ZAŁOŻENIA DUŻEJ NOWELI NPW



24 sierpnia 2017 r. 

Wejście w życie noweli uzzw 

w zw. z nowym Prawem wodnym 

(zmiana definicji ścieków)

Nowe Prawo 

wodne

PRAWO WODNE
UWARUNKOWANIA LEGISLACYJNE 

20 lipca 2017

Sejm przyjął 

ustawę Prawo 

wodne 

23 sierpnia 2017 

Ogłoszenie ustawy
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1566)

Wejście w życie lwiej 

części przepisów

1 stycznia 2018

1 stycznia 

2020
1 stycznia 2021

Wejście w życie 

górnych 

jednostkowych 

stawek opłat za 

usługi wodne za 

pobór wód w formie 

opłaty stałej

Wejście w życie 

obowiązków dot. 

stosowania przyrządów 

pomiarowych do poboru 

wód i wprowadzania 

ścieków do wód lub 

do ziemi 

Przyjęcie aktów 

wykonawczych

22, 27, 28.12.2017

NOWELIZACJE 
PRAWA WODNEGO

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 2180)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1722)



TERMINY KLUCZOWYCH ZMIAN
PRAWO WODNE VS NOWELA UZZW

Przyjęcie ustawy 

przez Sejm

(druk 1905)

27.10.2017 27.11.2017

Ogłoszenie 

ustawy w 

Dzienniku 

Ustaw z 2017

(poz. 2180)

ISTOTA REFORMY

Ustanowienie organu 

regulacyjnego

na rynku wod-kan

Niezależnie od nowego 

Prawa wodnego

12.12.2017

Wejście

w życie 

noweli 

UZZW 
Rozporządzenie taryfowe z dnia 27 lutego 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 472)



Czy…
nowe Prawo Wodne 

przyniosło rewolucję



system 

informacyjny 

gospodarki

wodnej

MAPA KLUCZOWYCH

ZMIAN

ochrona wód 

przed azotanami

system opłat za 

usługi wodne

zgody 

wodnoprawne

zarządzanie 

ryzykiem 

powodziowym

utworzenie 

PGW „Wody 

Polskie”

ochrona ujęć 

wody



Wejście w życie  większości przepisów:

1 stycznia 2019 r.

Wejście w życie większości przepisów 

14 dni po ogłoszeniu

INNE WYZWANIA DLA BRANŻY WOD-KAN
NOWELA USTAWY O ODPADACH VS NOWELA UIOŚ

22 czerwca 2018

Wniesienie do Sejmu projektów 

ustaw mających na celu walkę z 

patologiami na rynku gospodarki 

odpadami 

Wejście w życie 

przepisów dot. 

wizyjnych systemów 

kontroli miejsca 

magazynowania lub 

składowania odpadów.

Wejście w życie upoważnienia 

do wydania rozporządzenia ws. 

wymagań P-POŻ dla obiektów 

przeznaczonych do zbierania, 

magazynowania lub 

przetwarzania odpadów

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

odpadach oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 

Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych 

innych ustaw

20 lipca 2018

Przyjęcie poprawek 

wniesionych przez 

Senat i ostateczne 

przyjęcie ustaw przez 

Sejm

druk sejmowy 

nr 2661

druk sejmowy 

nr 2662

26 lipca 2018

Podpisanie 

ustaw przez 

Prezydenta

6 miesięcy

od dnia 

ogłoszenia 

noweli UO
(22 luty 2019 r.)

12 miesięcy

od dnia 

ogłoszenia 

noweli UO
(22 sierpnia 2019 r.)

Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1592

5 września

2018 r.

Część przepisów weszła 

w życie już 

4 i 18 sierpnia 2018 r.

Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1479



Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń 



KOLOS
NA GLINIANYCH NOGACH 

Chaos prawny i kompetencyjny1



ORGANY WŁAŚCIWE 

W SPRAWACH

„GOSPODAROWANIA 

WODAMI”

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej1

minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej2

Prezes PGW Wody Polskie3
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej PGW Wody Polskie4

dyrektor zarządu zlewni PGW Wody Polskie;5

kierownik nadzoru wodnego PGW Wody Polskie6

dyrektor urzędu morskiego;7

wojewoda;8

starosta;9

wójt, burmistrz lub prezydent miasta.10



Mapa: właściwość RZGW na tle podziału administracyjnego Polski wg województw do 31.12.2017 r.  
Źródło: http://www.rzgw.gda.pl/cms/site.files/image/RZGW7_woj6.png

RZGW DO KOŃCA 2017 R.

1. Gdańsk

2. Gliwice

3. Kraków

4. Poznań

5. Szczecin

6. Warszawa

7. Wrocław

NOWE RZGW OD 2018 R.

8. Białystok

9. Bydgoszcz

10.Lublin

11.Rzeszów



Mapa: Zasięg terytorialny poszczególnych RZGW PGW Wody Polskie od 1.01.2018 r.  
Źródło: http://www.wodypolskie.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej

RZGW DO KOŃCA 2017 R.

1. Gdańsk

2. Gliwice

3. Kraków

4. Poznań

5. Szczecin

6. Warszawa

7. Wrocław

NOWE RZGW OD 2018 R.

8. Białystok

9. Bydgoszcz

10.Lublin

11.Rzeszów



Źródło: https://portalkomunalny.pl/wody-polskie-rzgw-zarzady-zlewni-i-nadzory-mapa-368598/
Szczegółowy wykaz nadzorów wodnych: https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2018/01/wody-polskie-mapa.png



Źródło: https://portalkomunalny.pl/wody-polskie-rzgw-zarzady-zlewni-i-nadzory-mapa-368598/
Szczegółowy wykaz nadzorów wodnych: https://portalkomunalny.pl/wp-content/uploads/2018/01/wody-polskie-mapa.png



OPŁATY ZA USŁUGI WODNE

PRZEPISY OGÓLNE



INSTRUMENTY EKONOMICZNE W GOSPODAROWANIU WODAMI

1) opłaty za usługi wodne;

2) opłaty podwyższone;

3) należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych

stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach

powierzchniowych;

4) opłata legalizacyjna, o której mowa w art. 190 ust. 2;

5) opłata roczna, o której mowa w art. 261 ust. 1;

6) wpływy z tytułu rozporządzania nieruchomościami, o którym mowa w art. 264 ust. 1;

7) opłata roczna, o której mowa w art. 6d ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie

śródlądowym;

8) wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie

śródlądowym, w przypadkach, w których Wody Polskie są uprawnionym do rybactwa;

9) wpływy z umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego, o których mowa w art. 534

ust. 1 pkt 5.

Art. 267 nPW

Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami stanowią:



INSTRUMENTY EKONOMICZNE W GOSPODAROWANIU WODAMI

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3) odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy

kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo

systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

4) pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz

innych organizmów wodnych;

5) wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych

organizmów wodnych.

Art. 268 ust. 1 nPW

Opłaty za usługi wodne uiszcza się za:



INSTRUMENTY EKONOMICZNE W GOSPODAROWANIU WODAMI

1) zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na

nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów

budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na

zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni

nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach

nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

2) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód

wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód

morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,

a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

Art. 269 ust. 1 nPW

Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za:



OPŁATA ZA USŁUGI WODNE

SKŁADNIKI OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
(na przykładzie opłaty za pobór wód)

CZĘŚĆ STAŁA CZĘŚĆ ZMIENNA

uzależniona od maksymalnego 

poboru wody, który jest określony w 

pozwoleniu wodnoprawnym albo w 

pozwoleniu zintegrowanym

Zwana opłatą „zasobową” lub 

„abonamentową”  ponieważ będzie 

gwarantowała dostęp do określonej 

ilości zasobów wodnych. 

będzie ustalana jako iloczyn 

jednostkowej stawki opłaty i ilości 

pobranych wód podziemnych lub 

wód powierzchniowych w m3. 

odpowiada dzisiejszej opłacie za 

korzystanie ze środowiska 



OPŁATA STAŁA



OPŁATA STAŁA

Wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki

opłaty, czasu wyrażonego w dniach i maksymalnej ilości wody podziemnej wyrażonej w

m3/s, która może być pobrana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia

zintegrowanego, z uwzględnieniem stosunku ilości wody podziemnej, która może być

pobrana na podstawie tych pozwoleń, do dostępnych zasobów wód podziemnych.

„Część stała” opłaty to nowy element opłat 

Wysokość opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych ustala się jako iloczyn jednostkowej

stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i maksymalnej ilości wody powierzchniowej

wyrażonej w m3/s, która może być pobrana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego albo

pozwolenia zintegrowanego, z uwzględnieniem stosunku ilości wody powierzchniowej, która

może być pobrana na podstawie tych pozwoleń, do SNQ*.

*SNQ - średni niski przepływ z wielolecia



przejściowe stawki opłaty stałej 

(art. 561 nPW)

STAWKI OPŁATY STAŁEJ ZA POBÓR WÓD
UWAGI NA TLE PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH

docelowe stawki opłaty stałej

(art. 274 ust. 1 pkt) 

1 stycznia 2020 r.





WYSOKOŚĆ OPŁATY STAŁEJ ZA POBÓR WÓD W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

W świetle art. 561 nPW, do dnia 31 grudnia 2019 r. górne jednostkowe stawki opłat za

pobór wód w formie opłaty stałej będą wynosiły:

1) za pobór wód podziemnych

500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w 

pozwoleniu wodnoprawnym albo w 

pozwoleniu zintegrowanym maksymalny 

pobór wody;

2) za pobór wód powierzchniowych

250 zł na dobę za 1 m3/s za określony w 

pozwoleniu wodnoprawnym albo w 

pozwoleniu zintegrowanym maksymalny 

pobór wody.

Wyżej wymienione stawki potwierdza rozporządzenie z 22 grudnia 2017 r.



§ 2. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych

formie opłaty stałej, wynoszą

1) 100 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w

pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest

większy niż 10% dostępnych zasobów wód podziemnych,

2) 200 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w

pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest

większy niż 10% i nie jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód

podziemnych;

3) 400 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w

pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest

większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych,

GÓRNE STAWKI OPŁATY STAŁEJ ZA POBÓR WÓD 
OD 1 STYCZNIA 2020 R. W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA 



DANE DOTYCZĄCE ZASOBÓW WODNYCH 

Dane dotyczące m.in.:

• jakości wód podziemnych jako źródła zaopatrzenia ludności

w wodę do spożycia,

• wielkości dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych oraz

ograniczeń wynikających z konieczności zachowania tych

zasobów

• wielkości dostępnych zasobów wód podziemnych lub średniego

niskiego przepływu z wielolecia (SNQ), na potrzeby ustalenia

wysokości opłaty za pobór wody od 2020 r.

udziela Państwowa Służba Hydrogeologiczna 



Ważne! 

Udostępnianie danych odbywa się na wniosek.  

Co istotne, w przypadku wykorzystania danych 

na cele publiczne realizowane jest bezpłatnie. 

W związku z powyższym o nieodpłatne 

pozyskanie danych może zwrócić się m.in. 

przedsiębiorstwo wod-kan jako podmiot realizujący 

zadania własne gminy.

*Źródło: http://www.pgi.gov.pl/narodowe-archiwum-geologiczne/udostepnianie-informacji-
hydrogeologicznej.html#zasady-zwolnienia-z-oplat



http://www.pgi.gov.pl/narodowe-archiwum-geologiczne/udostepnianie-informacji-hydrogeologicznej.html#zasady-zwolnienia-z-oplat



http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Przykładowe dane dostępne on-line.

https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-zadania-psh-jcwpd.html



§ 3. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód

powierzchniowych w formie opłaty stałej, wynoszą

1) 50 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w

pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest

większy niż 10% SNQ*,

2) 100 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w

pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest

większy niż 10% SNQ i nie jest większy niż 50% SNQ,

3) 200 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w

pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest

większy niż 50% SNQ,

GÓRNE STAWKI OPŁATY STAŁEJ ZA POBÓR WÓD 
OD 1 STYCZNIA 2020 R. W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA 



Jak…
w praktyce obliczyć wysokość 

opłaty stałej za usługę wodną



PRZYKŁAD: OBLICZENIE OPŁATY STAŁEJ ZA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH  

Dla przykładowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz  wprowadzanie oczyszczonych wód popłuczynach do ziemi wydanego dla małej 

gminy (ok. 11 tys. mieszkańców). Przykład opracowany przez IGWP 

1. Możliwe warianty obliczania wysokości opłaty stałej za pobór wód podziemnych:

a) Maksymalny godzinowy pobór wody:

Q max h = 30,0 m3/h = 0,0083 m3/s

Wysokość opłaty stałej: 0,0083 x 500 x 365 = 1 514,75 zł

b) Maksymalny dzienny pobór wody:

Q max d = 432,0 m3/d = 0,005 m3/s

Wysokość opłaty stałej: 0,005 x 500 x 365 = 912,50 zł

c) Maksymalny roczny pobór wody:

Q max rok = 127020,0 m3/rok = 0,004 m3/s

Wysokość opłaty stałej: 0,004 x 500 x 365 = 730 zł



Art. 57 § 7 KPA
Na tym tle powstaje 

pytanie o to, który z trzech 

przedstawionych 

wariantów obliczania 

opłaty stałej jest zgodny 

ze sposobem określonym 

w art. 271 ust. 2 Prawa 

wodnego.



W odniesieniu do poruszonego problemu ustalania 
wysokości opłaty stałej w przypadku określenia 
w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu 

zintegrowanym wielkości poboru wód 
powierzchniowych lub podziemnym w wariancie 
maksymalnym godzinowym, średnim dobowym 
i maksymalnym rocznym uprzejmie informuję, 

że opłata stała odnosi się do maksymalnej wielkości 
poboru jaka może być pobrana z zasobów wodnych.

MARIUSZ GAJDA
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
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Odpowiedź  na zapytanie IGWP z dnia 28 września 2017 r.

STANOWISKO MINISTERIALNE 

„PROFISKALNE”



W tej sytuacji do obliczania opłaty stałej należy 
przyjąć wartość wyższą, obliczoną z maksymalnej 

ilości wód, jaka może być w ciągu godziny lub roku. 
W zdecydowanej większości przypadków będzie 
to wartość obliczona z maksymalnej ilości wód 

wyrażonej w m3, jaka może być pobrana w ciągu 
godziny. 

MARIUSZ GAJDA
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
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Odpowiedź  na zapytanie IGWP z dnia 28 września 2017 r.

STANOWISKO MINISTERIALNE 

„PROFISKALNE”



Art. 57 § 7 KPAUWAGA!

Wbrew konsekwentnej praktyce 

Wód Polskich, powyższa kwestia 

została rozstrzygnięta odmiennie 

przez judykaturę, tj. na korzyść 

przedsiębiorstw wod-kan. 

Zob. wyroku Wojewódzkiego Sąd 

Administracyjny w Gdańsku z dnia

28 czerwca 2018 r. 

(sygn. akt II SA/Gd 287/18).



Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia

28 czerwca 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 287/18).

„(…) w sytuacji, w której jednym z zasadniczych elementów

wpływających na wysokość opłaty jest maksymalna ilość wody

podziemnej dozwolonej do pobrania na podstawie pozwolenia

wodnoprawnego, a pozwolenie wodnoprawne określa trzy

wskaźniki poboru wód podziemnych, w tym maksymalny pobór

godzinowy i roczny, a przy tym opłata stała określana jest

w wymiarze rocznym - za cały rok 2018 r., to logiczną

i znajdującą językowe uzasadnienie jest taka wykładnia

art. 271 ust. 2 Prawa wodnego, według której do ustalenia

opłaty należy zastosować wskaźnik poboru rocznego”.

PRECEDENSOWY WYROK W SPRAWIE OPŁATY STAŁEJ



Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia

28 czerwca 2018 r. (sygn. akt II SA/Gd 287/18).

„(…) przyjęcie do ustalenia wysokości opłaty stałej za rok

2018 godzinowego wskaźnika poboru było nieprawidłowe.

Zastosowanie tego wskaźnika doprowadziło do uzyskania

wysokości opłaty, która nie odzwierciedla kosztów

rzeczywistego, dopuszczalnego dla strony legalnego poboru

wód w skali roku. Dla takiego zawyżenia wysokości opłaty,

która w założeniu Ramowej Dyrektywy Wodnej i

implementującego ją Prawa wodnego, ma opierać się na

zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, nie ma

uzasadnienia”.

PRECEDENSOWY WYROK W SPRAWIE OPŁATY STAŁEJ



Art. 7a § 1. KPA

Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego

jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie

lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie

pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej,

wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony,

chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron

albo interesy osób trzecich, na które wynik

postępowania ma bezpośredni wpływ.

WSA w Gdańsku w uzasadnieniu powołał się m.in.

na zasadę przyjaznej interpretacji przepisów (in

dubio pro libertate), która została wprowadzona

1 czerwca 2017 r. do polskiego systemu prawa

nowelą KPA z dnia 7 kwietnia 2017 r.In dubio

pro 

libertate



Propozycja noweli 

(projekt noweli PW z 14.01.2019)

W art. 271:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Opłatę za usługi wodne w formie opłaty

stałej ponosi się za okres od dnia, w którym

pozwolenie wodnoprawne albo pozwolenie

zintegrowane stało się ostateczne do dnia

jego wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy

bez względu na przyczynę.”,



Propozycja noweli 

(projekt noweli PW z 14.01.2019)

W art. 271

b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Jeżeli w trakcie roku, za który ustalona została opłata stała za usługi

wodne, o których mowa w art. 271 ust. 1 pkt 1-4, zaistniało zdarzenie

mające wpływ na zmianę pozwolenia wodnoprawnego, od którego

uzależniona jest wysokość opłaty stałej ustalonej w tym roku w formie

informacji rocznej lub określonej w drodze decyzji właściwego organu

Wód Polskich, opłata ulega obniżeniu lub podwyższeniu,

poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

10. Obniżenie lub podwyższenie opłaty, o których mowa w ust. 9,

następuje w drodze decyzji właściwego organu Wód Polskich, a w

sprawach, w których opłata stała została określona w drodze

decyzji, właściwy organ Wód Polskich dokonuje zmiany tej

decyzji.”;



OPŁATA ZMIENNA



Jak…
w praktyce obliczyć wysokość 

opłaty zmiennej za usługę wodną



WYSOKOŚĆ OPŁATY ZMIENNEJ

(za pobór wód)

Uzależniona od celu na jaki 

woda zostanie przeznaczona



„

Art. 272 nPW

13. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia

opłat za usługi wodne pobiera wody podziemne

lub wody powierzchniowe do różnych celów lub

potrzeb, jest obowiązany zapewnić odrębny

pomiar ilości wody pobieranej do tych celów

lub potrzeb.

14.Odczytu wskazań przyrządów pomiarowych

dokonuje pracownik Wód Polskich.

15. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za

usługi wodne jest obowiązany zapewnić dostęp do

nieruchomości w zakresie niezbędnym do

dokonania odczytu wskazań ilości pobranych wód

podziemnych lub wód powierzchniowych, lub ilości

ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.









POBÓR WODY

OPŁATY ZA POBÓR WODY Z PUNKTU WIDZENIA PWK

Art. 272 Prawa wodnego

pkt 4 PKT 2 lit za

do celów realizacji zadań 

własnych gminy w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia przez ludzi

do celów poboru, uzdatniania 

i dostarczania wody:



POBÓR WODY

OPŁATY ZA POBÓR WODY Z PUNKTU WIDZENIA PWK

pkt 4 PKT 2 lit za

do celów realizacji zadań 

własnych gminy w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia przez ludzi

do celów poboru, uzdatniania 

i dostarczania wody:

– 0,068 zł za 1 m3 pobranych 

wód podziemnych,

– 0,040 zł za 1 m3 pobranych 

wód powierzchniowych,

– 0,115 zł za 1 m3 pobranych 

wód podziemnych,

– 0,057 zł za 1 m3 pobranych 

wód powierzchniowych,

Uwaga!  Dla celów 

spożywczych, 

napojów, produktów 

farmaceutycznych : 

0,097 zł za 1 m3 

pobranych wód 

podziemnych,



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie opłat za usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód

§ 5 ust. 1. Jednostkowe stawki opłaty zmiennej za pobór wód, w zależności od ilości

pobieranych wód w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego,

wynoszą:

(…)

40) do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

a) 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej

przekraczającej 1,0 m3/s,

b) 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej od 0,26 do

0,50 m3/s,

c) 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej

nieprzekraczającej 0,25 m3/s;



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie opłat za usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód

§ 5 ust. 1. Jednostkowe stawki opłaty zmiennej za pobór wód, w zależności od ilości

pobieranych wód w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego,

wynoszą:

(…)

41) do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

a) 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej

przekraczającej 1,0 m3/s,

b) 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej od 0,26

do 0,50 m3/s,

c) 0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej

nieprzekraczającej 0,25 m3/s;



„

Art. 272 nPW

11. Ustalenie ilości pobranych wód podziemnych

lub wód powierzchniowych, lub ilości ścieków

wprowadzanych do wód lub do ziemi odbywa się

na podstawie odczytu wskazań przyrządów

pomiarowych lub na podstawie danych

z systemów pomiarowych.

12. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za

usługi wodne jest obowiązany zapewnić odrębny

pomiar ilości pobieranych wód podziemnych oraz

pobieranych wód powierzchniowych.

AKTUALNE PRZEPISY



Zdaniem Wód Polskich, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

są zobowiązane uiszczać opłaty zmienne za usługi wodne za pobór

wód jedynie w następującym podziale:

1. odrębnie za wodę pobieraną do celów zbiorowego zaopatrzenia w

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, czyli przez

gospodarstwa domowe (art. 274 pkt 4 Prawa wodnego) oraz

2. odrębnie za całą resztę wody, która jest uznawana za wodę

pobieraną do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody (art.

274 pkt 2 lit. za Prawa wodnego).

Cytowanie za Ł. Cieszewski, http://aqua.jerzmanowski.pl/aqua/analizy-prawne/595-wody-
polskie-ustalaja-interpretacje-przepisow-taryfy-do-zmiany



Wysokość stawek do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody

a) 0,115 zł za 1 m3 pobranych wód

podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód

powierzchniowych;



Co…
z pomiarem pobranej wody 

lub zrzuconych ścieków



Problem prawny: 

Jaka jest podstawa 

prawna do prowadzenia 

poborów przed tą datą?  

POMIAR ILOŚCI POBRANEJ WODY / ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW
UWAGI NA TLE PRZEPISÓW ART. 36 ORAZ 303 nPW

Wejście w życie art. 36 ust. 1-3 oraz 6 i 7 

oraz art. 303 ust. 1 i 4 nPW
[Obowiązek stosowania przyrządów lub systemów 

pomiarowych do pomiaru ilości pobranych wód lub 

wprowadzanych ścieków]

1 stycznia 2021 r.



POMIARY POBORÓW I ZRZUTÓW
PRZEPISY OD 1 STYCZNIA 2021 R.

Art. 36 ust. 1 nPW

Podmiot korzystający z usług wodnych dokonujący poboru wód

powierzchniowych lub podziemnych w ramach usług wodnych jest

obowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych

umożliwiających pomiar ilości pobranych wód.

Art. 36 ust. 2. nPW

Podmiot korzystający z usług wodnych wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi

w ramach usług wodnych jest obowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych

lub systemów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości i temperatury

wprowadzonych ścieków, jeżeli wprowadza do wód lub do ziemi ścieki w ilości

średniej dobowej powyżej 0,01 m3/s.



POMIARY POBORÓW I ZRZUTÓW
PRZEPISY OD 1 STYCZNIA 2021 R.

Art. 303 ust. 1 nPW

W celu ustalenia ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych

oraz ilości lub temperatury ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi na

potrzeby ustalenia wysokości opłat za usługi wodne podmioty korzystające z

usług wodnych obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane

posiadać:

1) przyrządy pomiarowe lub systemy pomiarowe służące do pomiaru ilości

pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych;

2) przyrządy pomiarowe lub systemy pomiarowe służące do pomiaru ilości

ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, jeżeli wprowadzają do wód

lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej powyżej 0,01 m3/s;

3) przyrządy pomiarowe lub systemy pomiarowe służące do pomiaru

temperatury na wlocie do ujęcia wody oraz na wylocie do odbiornika dla wód

z systemów chłodzenia elektrowni lub elektrociepłowni.



POMIARY POBORÓW I ZRZUTÓW
PRZEPISY OD 1 STYCZNIA 2021 R.

Art. 303 ust. 1 nPW

W celu ustalenia ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych

oraz ilości lub temperatury ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi na

potrzeby ustalenia wysokości opłat za usługi wodne podmioty korzystające z

usług wodnych obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane

posiadać:

1) przyrządy pomiarowe lub systemy pomiarowe służące do pomiaru ilości

pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych;

2) przyrządy pomiarowe lub systemy pomiarowe służące do pomiaru ilości

ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, jeżeli wprowadzają do wód

lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej powyżej 0,01 m3/s;

3) przyrządy pomiarowe lub systemy pomiarowe służące do pomiaru

temperatury na wlocie do ujęcia wody oraz na wylocie do odbiornika dla wód

z systemów chłodzenia elektrowni lub elektrociepłowni.



POMIARY POBORÓW I ZRZUTÓW

Art. 552 ust. 7 nPW

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Wody Polskie wyposażą

w przyrządy pomiarowe podmioty obowiązane do ponoszenia

opłaty za usługi wodne, o której mowa w art. 268 ust. 1.

Art. 36 ust. 5. nPW 

Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, za zgodą Wód Polskich, mogą wyposażyć

się na własny koszt w przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiar ilości

pobranych wód lub pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków.



Co… 
w praktyce oznacza, że Wody Polskie 

wyposażą w przyrządy pomiarowe podmioty

obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne



Ustawodawca nie udziela jednoznacznej

odpowiedzi na powyższe pytanie.

Nie mniej jednak, w związku z wątpliwości prawnymi

dotyczącymi tej kwestii, Wody Polskie wydały komunikat

dnia 7 kwietnia 2018 r.



http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/479-oswiadczenie-w-

sprawie-reportazu-telewizji-tvn24-superwizjer-wyemitowanego-7-

kwietnia-2018r

„Informujemy, że PGW Wody Polskie nie podjęły żadnych

działań zmierzających do wyboru dostawcy urządzeń

do pomiaru odprowadzanych ścieków. Zgodnie z art. 36 ust 4

ustawy - Prawo wodne, Wody Polskie mają wyposażyć

podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne, o

której mowa w art. 268 ust. 1 ww. ustawy w przyrządy

pomiarowe umożliwiające pomiar ilości pobranych wód lub

pomiar ilości i temperatury odprowadzanych ścieków.

KOMUNIKAT WÓD POLSKICH Z 7 KWIETNIA 2018 R.
W SPRAWIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 



http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/479-oswiadczenie-w-

sprawie-reportazu-telewizji-tvn24-superwizjer-wyemitowanego-7-

kwietnia-2018r

Zgodnie z Prawem wodnym nastąpić to powinno do końca

2020 roku, tzn. w ciągu trzech lat od wejścia ustawy w życie.

Przyrządy, o których mowa podlegają prawnej kontroli

metrologicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja

2001 r. – Prawo o miarach. Oznacza to, że będą one

spełniały kryteria określone w akcie wykonawczym

wydawanym na podstawie przepisu ww. ustawy.

KOMUNIKAT WÓD POLSKICH Z 7 KWIETNIA 2018 R.
W SPRAWIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 



POMIARY POBORÓW I ZRZUTÓW
(PRZEPIS OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 R.)

Art. 303 ust. 3 nPW

3. Do ustalenia ilości pobranych wód powierzchniowych lub wód podziemnych

oraz ilości lub temperatury wprowadzanych ścieków używa się przyrządów

pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.



http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/479-oswiadczenie-w-

sprawie-reportazu-telewizji-tvn24-superwizjer-wyemitowanego-7-

kwietnia-2018r

Przyrządy te będą musiały uzyskać certyfikację, która dla

podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi

wodne będzie gwarancją ich poprawnego działania.

Rozporządzenie w tej sprawie nie zostało jeszcze wydane. Nie

znane są więc dane techniczne umożliwijające określenie

specyfikacji. Dopiero po wydaniu wspomnianego

rozporządzenia Wody Polskie będą mogły ogłosić przetarg na

zakup tych przyrządów pomiarowych.

KOMUNIKAT WÓD POLSKICH Z 7 KWIETNIA 2018 R.
W SPRAWIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 



http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/479-oswiadczenie-w-

sprawie-reportazu-telewizji-tvn24-superwizjer-wyemitowanego-7-

kwietnia-2018r

Wody Polskie będą zobowiązane do zgłoszenia tego

przetargu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej. Każdy z

zainteresowanych producentów, który spełni kryteria określone

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, będzie mógł

przystąpić do tego przetargu. Będzie to zamówienie publiczne,

a więc zostanie ono przeprowadzone na podstawie i zgodnie z

ustawą – Prawo zamówień publicznych. Zależy nam na tym, by

cały ten proces przebiegał transparentnie i na równych

zasadach określonych przez prawo.

KOMUNIKAT WÓD POLSKICH Z 7 KWIETNIA 2018 R.
W SPRAWIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 



Art. 57 § 7 KPA

Ustawodawca nie rozstrzyga 

czyją  własnością będą te 

urządzenia pomiarowe, ani też 

kto będzie ponosił koszty 

prawnej kontroli metrologicznej 

tych urządzeń.

WĄTPLIWOŚĆI PRAWNE



Kto…
ustala wysokość 

opłat za usługi wodne



ORGANY WŁAŚCIWE 

WPCo do zasady wysokość opłat za usługi wodne

ustalają Wody Polskie w formie informacji.

Wyjątkiem od tej zasady jest opłata

za zmniejszenie naturalnej retencji. Jej

wysokość ustala wójt (burmistrz, prezydent m.).



ORGANY WŁAŚCIWE – KOMPETENCJE WÓD POLSKICH

art. 240 ust. 4  nPW

Zarządy zlewni prowadzą sprawy dotyczące: 

a) opłat za usługi wodne, o których mowa w art. 268 ust. 1 oraz w art. 269 ust. 1 pkt 2

b) opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 pkt 1;



ORGANY WŁAŚCIWE – KOMPETENCJE WÓJTA 

art. 272 ust. 22 nPW

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

ustala wysokość opłaty za zmniejszanie naturalnej retencji oraz

przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi

wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej

opłaty.



INFORMACJA 

Art. 271 nPW ust. 6 nPw

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi

wodne wnosi opłatę stałą na rachunek bankowy

Wód Polskich w 4 równych ratach kwartalnych

nie później niż do końca miesiąca

następującego po upływie każdego kwartału.

W celu wykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, pierwsze informacje

dotyczące wysokości opłat powinny zostać doręczone najpóźniej w marcu 2017 r.



INFORMACJA

Art. 272 nPW ust. 10.

Ustalając wysokość opłat zmiennych, o których mowa

w art. 272 nPW ust. 1–9, uwzględnia się okres

rozliczeniowy wynoszący kwartał.

Kwartalny okres rozliczeniowy dotyczy zarówno opłat

zmiennych pobieranych przez Wody Polskie, jak i przez wójta

(burmistrza, prezydenta miasta).



Jaki…
jest tryb ustalania

wysokości opłaty za usługi wodne



Krok 2 – Wody Polskie określają wysokość opłaty

Następuję to w bardzo różnych terminach, ustawa nie określa terminu, do

którego należy wysłać informację.

Krok 1 – oświadczenie dot. faktycznych zrzutów

Składanie oświadczeń nie dot. opłaty stałej

Krok 3 – Uiszczenie opłaty lub wniesienie reklamacji

Jeżeli stwierdzono błędy w informacji podmiot korzystający z usług wodnych

może wnieść reklamację. Jeżeli nie wnosimy reklamacji sprawa jest

zakończona.

Krok 4 – Wody polskie uznają reklamację lub wydają decyzję 

Krok 5 – skarga do WSA bezpośrednio od decyzji 

W przypadku uznania reklamacji dochodzi do korekty informacji. Jeżeli nie,

to WP wydają decyzję, w której uzasadniają swoje stanowisko.



WODY POLSKIE

14 DNI
od dnia doręczenia informacji 

na rachunek WP

U C H Y L A  S I Ę  

PODMIOT OBOWIĄZANY DO PONOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI WODNE

W N O S I  O P Ł A T Ę

zaskarżenie decyzji nie 

wstrzymuje jej wykonania

WP przekazują Informację wraz ze sposobem obliczania do

Ustalają wysokość opłat, o których mowa 

w art. 272 ust. 1–7 i 9 nPW w formie informacji

właściwy organ WP określa 

wysokość opłaty w drodze decyzji

14 DNI
od dnia doręczenia decyzji 

na wniesienie opłaty 
na rachunek WP

WNOSI REKLAMACJĘ DO WP

Termin: 14 dni od otrzymania 

informacji

Reklamacja nie wstrzymuje 

obowiązku wniesienia opłaty

1
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WODY POLSKIE

U Z N A J Ą  R . N I E  U Z N A J Ą  R .

przekazanie nowej 

informacji
wydają decyzję

WP zwracają różnicę między 

wysokością pierwotnej 

opłaty za usługi wodne,

a ustalonej po złożeniu R. 

podmiotowi korzystającemu 

z usług wodnych przysługuje 

skarga do sądu 

administracyjnegoPodstawa prawna: art. 272-273 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne („nPW”)



Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Szczecinie z dnia 6 

grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Sz 1063/18 ).

Zgodnie z art. 273 ust. 8 ustawy, od decyzji, o której mowa w ust. 6,

podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do

sądu administracyjnego.

Z powyższego przepisu wynika, że postępowanie administracyjne jest

jednoinstancyjne i kończy się wraz z wydaniem decyzji, o której mowa

w ust. 6 art. 273, tj. decyzji "określającej wysokość opłaty za usługi

wodne". Konstatacja ta uzasadnionym czyni przyjęcie, że również w

przypadku wydania przez organ decyzji w oparciu o art. 272 ust.

24 ustawy, stronie przysługuje prawo jej zaskarżenia do sądu

administracyjnego. Wszak jest to również decyzja "określająca

wysokość opłaty za usługi wodne".

PRECEDENSOWY WYROK W SPRAWIE OPŁATY STAŁEJ



Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Szczecinie z dnia 6 

grudnia 2018 r. (sygn. akt II SA/Sz 1063/18 ).

Skoro wskazanie przez ustawodawcę jednoinstancyjnego

postępowania administracyjnego w sprawie określenia wysokości

opłaty za usługi wodne, miało przyśpieszyć ostateczne załatwienie

tego rodzaju sprawy w postępowaniu administracyjnym, to trudno

byłoby uznać za uzasadnione, przy założeniu istnienia racjonalnego

prawodawcy, zróżnicowanie zasad instancyjnego trybu rozpatrywania

spraw w zależności od etapu, w którym nastąpi "określenie" w drodze

decyzji "wysokości opłaty za usługi wodne". W obu przepisach, tj. w

art. 272 ust. 24, jak i w art. 273 ust. 6 rolą organu jest określenie

wysokości opłaty za usługi wodne.

PRECEDENSOWY WYROK W SPRAWIE OPŁATY STAŁEJ



Zmiana trybu ustalenia wysokości 

opłat za usługi wodne w okresie 

przejściowym, a także skutki 

najnowszego orzecznictwa 

OŚWIADCZENIA



Art. 552 nPW

1. Wymóg stosowania przyrządów pomiarowych

umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości

ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, o którym

mowa w art. 36 oraz w art. 303 ust. 3, stosuje się

od dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie od dnia

wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2020 r. następuje na

podstawie:

1) określonego w pozwoleniu wodnoprawnym albo

w pozwoleniu zintegrowanym celu i zakresu korzystania z wód;

2) pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach

kontroli gospodarowania wodami lub ustaleń z przeglądów

pozwoleń wodnoprawnych;

3) pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach

kontroli pozwoleń zintegrowanych.

3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wody Polskie ustalają wysokość opłat za usługi wodne, nie

uwzględniając średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ).

4. Przepisy wydane na podstawie art. 277 ust. 1 stosuje się.

5. Przepisy art. 272 ust. 10 i 17–21 oraz art. 273 stosuje się

odpowiednio.



Duża Nowela z 20 lipca 2018 r. wprowadziła dodatkowo w art. 552

ust. 2a i następnych możliwość ustalenia wysokości opłaty za usługi

wodne w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. również na podstawie:

1) odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach

kontroli gospodarowania wodami albo

2) oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za

usługi wodne, za poszczególne kwartały.

DOPRECYZOWANIE PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH



38)   w art. 552 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2o w brzmieniu:

SKUTKI DUŻEJ NOWELI 
DOPRECYZOWANIE PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH

„2a. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie

do dnia 31 grudnia 2020 r. następuje również na podstawie:

odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych

w ramach kontroli gospodarowania wodami albo

1)

oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponosze-

nia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.”

2)



W jakim terminie…
będę składane oświadczenia 



Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi

wodne są obowiązane składać oświadczenia, o których

mowa w ust. 2a pkt 2, zgodnie z wzorami

zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na

stronie podmiotowej Wód Polskich:

1) Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłat, o

których mowa w art. 272 ust. 1–7 i 9 oraz art. 275 ust. 8 pkt

2 i 4,

2) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w

celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272

ust. 8

– w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień

przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że

oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z

usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia

2021 r.

Art. 552 ust. 2b nPW



Kiedy…
należy złożyć pierwsze oświadczenie



Podmioty korzystające z usług 

wodnych składają po raz 

pierwszy Państwowemu 

Gospodarstwu Wodnemu Wody 

Polskie oświadczenia, o których 

mowa w art. 552 ust. 2a pkt 2 

ustawy zmienianej w art. 1, 

za pierwszy pełny kwartał 

przypadający po dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy.

Art. 6. Dużej Noweli 



Jakie…
informacje będą zawierały oświadczania



Art. 552 ust. 2c. nPW. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a pkt 2, zawierają:

1) oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie, określające:

a) nazwę,

b) REGON,

c) adres siedziby,

d) numer telefonu,

e) adres e-mail;

2) określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie;

3) określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie;

4) dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego:

a) oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

b) znak decyzji,

c) datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

d) datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

TREŚĆ OŚWIADCZEŃ 



SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ OŚWIADCZEŃ 

Dot. poboru wody (Art. 552 ust. 2d)

W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 1 i 2, oświadczenia, o których mowa w ust.

2a pkt 2, zawierają wyrażoną w m3 ilość pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, z

tym że jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne pobiera wody podziemne lub wody

powierzchniowe do różnych celów lub potrzeb, także w podziale na te cele lub te potrzeby.

Dot. zrzutu deszczówki (Art. 552 ust. 2g)

W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 5, oświadczenia, o których mowa w ust.

2a pkt 2, zawierają ilość odprowadzonych do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w

otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów

atmosferycznych w granicach administracyjnych miast, wyrażoną w m3, wraz z informacją o istnieniu

urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemności.



SZCZEGÓŁOWA TREŚĆ OŚWIADCZEŃ 

Dot. zrzutu ścieków (Art. 552 ust. 2h)

W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 6, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a

pkt 2, zawierają wyrażoną w kg ilość substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, w

tym substancji wyrażonych jako wskaźnik:

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5);

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu;

3) zawiesiny ogólnej;

4) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4).

Dot. opłaty za zmniejszenie retencji (Art. 552 ust. 2j)

W celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8, oświadczenia, o których mowa w ust. 2a

pkt 2, zawierają wyrażoną w m2 wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej na nieruchomości

o powierzchni powyżej 3500 m2 na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

wraz z informacją o powierzchni tej nieruchomości, istnieniu urządzeń do retencjonowania wody

oraz o ich pojemności.





https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html



https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne.html



Opłata od deszczówki

BLOK I – część 2



Dlaczego…
operatorzy sieci kanalizacyjnej

powinni dążyć do zapewnienia 

długoletniego finansowania sieci



Okoliczności faktyczne 1

Wzmożona urbanizacja i utwardzanie 

powierzchni biologicznie czynnych

Występujące anomalia pogodowe, 

w tym wzrost średnich opadów 



Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mapy wygenerowane na stronie http://old.imgw.pl/klimat/#



Profiskalne działanie Państwowego 

Gospodarstwa wodnego Wody Polskie2

Zawyżanie opłat stałych za usługi wodne 

• Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 12 lipca 2018 r.

(sygn. akt II SA/Sz 473/18) w sprawie zawyżania

opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych do

wód

• Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2018 r.

(sygn. akt II SA/Gd 287/18), zawyżanie opłaty stałej za

pobór wody

Wątpliwości dotyczące opłat zmiennych

Częściowo rozwiązuje je nowelizacja Prawa wodnego z 20

lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1722).



„

Rządowe zapowiedzi dotyczące prac nad ogólnopolskim

„Programem Rozwoju Retencji”3

Wstępne założenia programu

„Program będzie zakładał bardzo szerokie i

kompleksowe podejście, czyli zbiorniki, duża

retencja, mała retencja i mikroretencja. W

przyszłym roku chcemy wpisać go w program

wieloletni i przygotować się do pozyskania środków

z nowej perspektywy unijnej.”

Konieczna współpraca samorządu i branży!

Źródło: Oficjalny profil na Twitter MGiŻŚ p. Marka Gróbarczyka z dnia 7.09.2018 



Widmo zmian dotyczących m.in. opłaty za 

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej4

Aktualnie nie spełnia pokładanych w niej nadziei 

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

terenowej miała wprowadzić powszechność

opłat za tzw. deszczówkę. Zgodnie z danymi

Wód Polskich do 6 lipca 2018 r. 90 gmin

z 2478 rozliczyło opłatę (307 tys. zł).

Przyczyna: trudne do spełnienia kryteria 

Zob. art. 269 ust. 1 nPW, art. 270 ust. 7, art. 272 uPW



Forbes 

Ok 260 km2Powierzchnia

538 633Liczba ludności

2 056,6 os./km²Gęstość

Liczba zadeklarowanych do Wód Polskich 

przez Prezydenta Miasta Poznania opłat za 

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej:

16
Dane statystyczne orientacyjne za: Wikipedia *Źródło: Zarząd Zlewni w Poznaniu



W ŚWIETLE AKTUALNYCH I ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW 

OPŁATY ZA DESZCZÓWKĘ 



wody opadowe i roztopowe ściekiem

(art. 2 pkt 8 lit c UZZW)

STATUS PRAWNY WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Z dniem 24 sierpnia 2017 r. 

wyłączenie wód opadowych 

i roztopowych z definicji ścieku

23 sierpnia 2017

Ogłoszenie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

nowe prawo wodne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1566)



DEFINICJA LEGALNA

rozumie się przez to wody będące 

skutkiem opadów atmosferycznych

Art. 16 pkt 69 nPW

WODY OPADOWE  LUB ROZTOPOWE



OPŁATA OD DESZCZÓWKI AKTUALNIE
RÓŻNE OBLICZA

1. OPŁATA ZA 

ODPROWADZANIE DO WÓD 

– WÓD OPADOWYCH LUB 

ROZTOPOWYCH 

3. OPŁATA ZA USŁUGĘ 

ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Odpowiednik opłaty za 

korzystanie ze środowiska 
Zmiana definicji ścieków

Opłata za usługę wodną 

Brak przepisów 

przejściowych

Wciąż nierozwiązany 

problem dachów itp.

2. OPŁATA ZA 

ZMNIEJSZENIE 

NATURALNEJ RETENCJI

Nowy rodzaj opłaty 

Identyczna treść aktów 

wykonawczych (sic!)

WYSOKOŚĆ OPŁAT UZELŻNIONA OD STOPNIA 

RETENCJONOWANIA WODY 



Kto…
ustala wysokość 

opłat za usługi wodne



ORGANY WŁAŚCIWE 

WPCo do zasady wysokość opłat za usługi wodne

ustalają Wody Polskie w formie informacji.

Wyjątkiem od tej zasady jest opłata

za zmniejszenie naturalnej retencji. Jej

wysokość ustala wójt (burmistrz, prezydent m.).



WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

1. OPŁATA ZA ODPROWADZANIE DO WÓD  



OPŁATA ZA USŁUGI WODNE

FORMY OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
(opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych)

CZĘŚĆ STAŁA CZĘŚĆ ZMIENNA

uzależniona od maksymalnego 

dopuszczalnego zrzutu 

deszczówki, który jest określony 

w pozwoleniu wodnoprawnym albo 

w pozwoleniu zintegrowanym

Zwana opłatą „zasobową” lub 

„abonamentową”  ponieważ 

gwarantuje dostęp do określonej 

ilości zasobów wodnych. 

ustalana jako iloczyn jednostkowej 

stawki opłaty i ilości faktycznie 

odprowadzonej do wód 

deszczówki oraz czasu wyrażonego 

w latach

Na jej wysokość wpływ ma istnienie 

lub nie urządzeń 

do retencjonowania wody



INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY STAŁEJ  

Art. 271 nPW ust. 6 nPw

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi

wodne wnosi opłatę stałą na rachunek bankowy

Wód Polskich w 4 równych ratach kwartalnych

nie później niż do końca miesiąca

następującego po upływie każdego kwartału.



STAWKI OPŁAT
OPŁATA STAŁA 

Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód - wód opadowych

lub roztopowych w formie opłaty stałej wynosi

§ 6 Rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne 

2,50 zł na dobę za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu

zintegrowanym maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód z

otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów

atmosferycznych.



WNIOSEK 

Opłata stała dotyczy wyłącznie:

odprowadzania wód do wód 

z kanalizacji deszczowej;

nie ma znaczenia gdzie się odbywa 

zrzut wody oraz na jakim terenie jest 

zlokalizowany wylot



Jak…
w praktyce obliczyć wysokość 

opłaty stałej za usługę wodną



Art. 57 § 7 KPAAktualnie obowiązujące pozwolenia 

wodnoprawne były wydawane na 

gruncie ustawy Prawo wodne 

z 2001 r. W związku z tym w 

pozwoleniu mogą pojawić się dwie a 

nawet trzy wartości: 

• Qmax roczne / m3, 

• Qśr. dobowe / m3.

• Qmax. godzinowe / m3.

W zależności od wybranego 

wskaźnika wysokość opłaty stałej 

może różnić się diamtralnie. 



W odniesieniu do poruszonego problemu ustalania 
wysokości opłaty stałej w przypadku określenia 
w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu 

zintegrowanym wielkości poboru wód 
powierzchniowych lub podziemnym w wariancie 
maksymalnym godzinowym, średnim dobowym 
i maksymalnym rocznym uprzejmie informuję, 

że opłata stała odnosi się do maksymalnej wielkości 
poboru jaka może być pobrana z zasobów wodnych.

MARIUSZ GAJDA
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
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Odpowiedź  na zapytanie IGWP z dnia 28 września 2017 r.

STANOWISKO MINISTERIALNE 

„PROFISKALNE” 



Art. 57 § 7 KPAUWAGA!

Wbrew konsekwentnej praktyce 

Wód Polskich, powyższa kwestia 

została rozstrzygnięta odmiennie 

przez judykaturę, tj. na korzyść

operatorów sieci.

Zob. wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w 

Gdańsku z dnia 28 czerwca 2018 r. (sygn. akt II 

SA/Gd 287/18), a także wyrok WSA w Szczecinie z 

dnia 12 lipca 2018 r. dot. opłaty za wody 

opadowe (II SA/Sz 473/18).



Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Szczecinie z dnia

12 lipca 2018 r. (sygn. akt II SA/Sz 473/18).

„(…) Pozwolenie wodnoprawne z dnia 31 sierpnia 2012 r.

udzielone Spółce wskazuje bowiem dwa maksymalne poziomy

odprowadzania podczyszczonych wód opadowych i

roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg powiatowych

(...) w miejscowości S. do rzeki (...) na wylocie A - Qmaxg - (...)

m3 i Qmaxr - (...) m3.

Zdaniem organu, przy obliczaniu opłaty stałej winien zostać

uwzględniony maksymalny pobór godzinowy.

PRECEDENSOWY WYROK W SPRAWIE OPŁATY STAŁEJ



Art. 7a § 1. KPA

Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego

jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie

lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie

pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej,

wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony,

chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron

albo interesy osób trzecich, na które wynik

postępowania ma bezpośredni wpływ.

WSA w Szczecinie w uzasadnieniu powołał się m.in. na

zasadę przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro

libertate), która została wprowadzona 1 czerwca 2017 r.

do polskiego systemu prawa nowelą KPA z dnia 7

kwietnia 2017 r.

In dubio

pro 

libertate

Uwaga! Dnia 5 października 2018 r. został opublikowany rządowy

projekt noweli Prawa wodnego, który ma na celu zmianę przepisów

Prawa wodnego w duchu interpretacji profiskalnej.



Jakie…
są stawki opłat zmiennych

za odprowadzanie deszczówki



STAWKI OPŁAT
OPŁATA ZMIENNA

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne w formie opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód - wód

opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące

do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast wynoszą:

§ 8 Rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne 

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych - 0,75 zł za 1 m3 na 1

rok;

2) urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych - 0,625 zł za 1 m3 na 1 rok,

b) powyżej 10% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych - 0,50 zł za 1 m3 na 1 rok,

c) powyżej 20% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych - 0,375 zł za 1 m3 na 1 rok,

d) powyżej 30% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych - 0,075 zł za 1 m3 na 1 rok.



Dokonuje zmiany trybu ustalenia 

wysokości opłat za usługi wodne 

związanych z deszczówką w okresie 

przejściowym

NOWELA PRAWA WODNEGO

z dnia 20 lipca 2018 r. 

W praktyce stanowi ona natomiast 

uregulowanie wcześniejszej praktyki 

Wód Polskich oraz podmiotów 

korzystających z usług wodnych. 



38)   w art. 552 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2o w brzmieniu:

SKUTKI DUŻEJ NOWELI 
DOPRECYZOWANIE PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH

„2a. Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie

do dnia 31 grudnia 2020 r. następuje również na podstawie:

odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych

w ramach kontroli gospodarowania wodami albo

1)

oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponosze-

nia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.”

2)



 od 1 stycznia 2018 r. wysokość opłaty za

odprowadzaną deszczówkę zależy od ilości

odprowadzanych wód wyrażoną w m3 nie zaś tak

jak jest to w przypadku opłat za korzystanie ze

środowiska w odniesieniu do liczby m2 powierzchni

zanieczyszczonej, z których takie wody spływają

 konieczność ponoszenia opłaty za odprowadzanie do

wód, wód opadowych i roztopowych od 1 stycznia 2018

r. nie jest ograniczona tylko do wód pochodzących z

powierzchni zanieczyszczonych, a dotyczy

wszystkich wód opadowych i roztopowych

zasilających kanalizację deszczową

WNIOSKI

 wpływ na wysokość stawki omawianej opłaty ma

funkcjonowanie urządzeń do retencjonowania wody

oraz ich pojemność



ZA ZMNIEJSZANIE NATRUALNEJ RETENCJI

2. OPŁATA



Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za:

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek

wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej

3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale

związanych z gruntem, mających wpływ na

zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż

70% powierzchni nieruchomości z powierzchni

biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w

systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

Art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego



Przesłanki uiszczania opłaty za zmniejszenie 

naturalnej retencji terenowej z art. 269 ust. 1 pkt 1 

prawa wodnego

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

na skutek wykonywania na nieruchomości

o powierzchni powyżej 3500 m2

robót lub obiektów budowlanych trwale

związanych z gruntem mających wpływ

na zmniejszenie tej retencji

wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni

nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej

na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji

otwartej lub zamkniętej;

PRZEZ



Czy…
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

docelowo dotyczą wyłącznie inwestycji nowych?



Odpowiedź z dnia 21 lutego 2018 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na interpelację nr 18870

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji

terenowej na skutek wykonywania czynności

określonych w przepisie art. 34 pkt 4 ustawy

Prawo wodne powinna być naliczana na

podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy od dnia

1 stycznia 2018 r., czyli z dnia wejścia w życie

ustawy – Prawo wodne, w odniesieniu do

wszystkich nieruchomości spełniających

łącznie kryteria określone w art. 34 pkt 4

ustawy.



Odpowiedź z dnia 21 lutego 2018 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na interpelację nr 18870

Konieczność ustalenia przez właściwe organy

przedmiotowej opłaty dotyczy zarówno obiektów

wykonanych przed dniem 1 stycznia 2018 r.,

pomimo braku w ówczesnym stanie prawnym

przepisów nakładających obowiązek uzyskiwania

przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego,

jak i dla nowo projektowanych obiektów

budowlanych trwale związanych z gruntem.



OPŁATA ZA ZMNIEJSZANIE NATURALNEJ RETENCJI 

(...)

2) osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające

osobowości prawnej, będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

c) użytkownikami wieczystymi gruntów,

d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorząd terytorialnego

- które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej

retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji;

Art. 298 ust. 1 nPW

Opłatę za usługi wodne są obowiązane ponosić: 



OPŁATA ZA ZMNIEJSZANIE NATURALNEJ RETENCJI

WYŁĄCZENIA

 nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których 

wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy 

pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód.

Art. 269 ust. 2-3 nPW

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji:

 nie ponoszą kościoły i inne związki wyznaniowe.



OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI 

W PRAKTYCE



POJĘCIE „NIERUCHOMOŚCI”2

POJĘCIE „POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ”3

POJĘCIE „SYSTEMU KANALIZACJI OTWARTEJ LUB ZAMKNIĘTEJ”4

POJĘCIE „ROBÓT” ORAZ „OBIEKTU BUDOWLANEGO”5

ŹRÓDŁA DANYCH DO USTALENIA OPŁATY 6

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁATY7

INFORMACJA USTALAJĄCA WYSOKOŚĆ OPŁATY8

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO PONOSZENIA OPŁATY 1



OPŁAT ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

STAWKI 



STAWKI OPŁAT

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na

skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów

budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez

wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na

obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wynoszą:

§ 9 Rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne 

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z

gruntem - 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30

zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem -

0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem

- 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.



PRZYKŁAD

STAN FAKTYCZNY 

Łączna powierzchni 

nieruchomości w KW
4 250 m2

Powierzchnia utwardzona 3 800 m2 (89,4%) 

Urządzenia do 

retencjonowania
Brak

Z uwagi na brak urządzeń do retencjonowania wody stawka 

opłaty wynosi 50 gr za 1 m2 powierzchni utwardzonej 

na rok.



PRZYKŁAD

WYSOKOŚĆ OPŁATY NA KWARTAŁ

Or = (Pu x So) / 4

Or = Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 
Pu = powierzchnia utwardzona 
So = Stawka opłaty na rok 



PRZYKŁAD

WYSOKOŚĆ OPŁATY NA KWARTAŁ

(3800 m2 x 0,5 zł) / 4 = 437,5 zł 

Or = Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 
Pu = powierzchnia utwardzona 
So = Stawka opłaty na rok 



Nowe Prawo wodne poprzez nowy system opłat za usługi

wodne ma doprowadzić do rozwoju infrastruktury służącej

retencjonowaniu wody.

1. PRESJA RETENCYJNA

WNIOSKI

System opłat za usługi wodne prowadzi do wzrostu opłat z

tytułu odprowadzanej deszczówki, przede wszystkim

zrzutów w granicach administracyjnych miast. Należy przy

tym zauważyć, że Wody Polskie często interpretują przepisy

niekorzystny dla eksploatatorów sieci kanalizacyjnej.

2. PRESJA OPŁATOWA



Jak…
zatem zapewnić długoletnie 

finansowanie kanalizacji deszczowej 



wody opadowe i roztopowe ściekiem

(art. 2 pkt 8 lit c UZZW)

STATUS PRAWNY WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Z dniem 24 sierpnia 2017 r. 

wyłączenie wód opadowych 

i roztopowych z definicji ścieku

23 sierpnia 2017

Ogłoszenie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

nowe prawo wodne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1566)



WNIOSEK: opłaty za odprowadzanie tego rodzaju wód

nie powinny być już ujmowane w taryfach.

TARYFA

Zestawienie ogłoszonych publicznie cen

i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

oraz warunki ich stosowania.

SKUTKI PRAWNE 

Podstawa prawna: art. 2 pkt 12 uzzw  



OPŁATY ZA WODY OPADOWE W NOWYM STANIE PRAWNYM

Potencjalne modele obierania opłat za 

odprowadzanie wód opadowych lub 

roztopowych w nowym stanie prawnym

Model administracyjno-

prawny
Model cywilnoprawny



OPŁATY ZA WODY OPADOWE W NOWYM STANIE PRAWNYM

Potencjalne modele obierania opłat za 

odprowadzanie wód opadowych lub 

roztopowych w nowym stanie prawnym

Model administracyjno-

prawny
Model cywilnoprawny

Model administracyjno-

prawny



Odpowiedź na interpelację nr 16325 Podsekretarza

Stanu w Ministerstwie Środowiska

„(…) uznać należy, że opłaty za

wprowadzanie wód opadowych lub

roztopowych do kanalizacji mogą być

ustalane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2

ustawy o gospodarce komunalnej.”



Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią

inaczej, organy stanowiące jednostek

samorządu terytorialnego postanawiają o (…)

wysokości cen i opłat albo o sposobie

ustalania cen i opłat za usługi komunalne

o charakterze użyteczności publicznej oraz

za korzystanie z obiektów i urządzeń

użyteczności publicznej jednostek

samorządu terytorialnego.

Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej



 UCHWAŁA Nr LI/370/18 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOLI

z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie 

wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów 

atmosferycznych

 UCHWAŁA Nr LII/1069/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ceny za odprowadzenie wód 

opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów 

atmosferycznych

CASE STUDY
 UCHWAŁA Nr LX/581/2018 RADY MIASTA ZĄBKI

z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód 

opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej 

lub zbiorczej kanalizacji ogólnospławnej



OPŁATY ZA WODY OPADOWE W NOWYM STANIE PRAWNYM

Potencjalne modele obierania opłat

za odprowadzanie wód opadowych lub

roztopowych w nowym stanie prawnym

Model administracyjno-

prawny
Model cywilnoprawnyModel cywilnoprawny



OPŁATY ZA WODY OPADOWE W NOWYM STANIE PRAWNYM

PODSTAWY PRAWNE DO ZAWIERANIA 

UMÓW NA GURUNCIE KC 

Bezpodstawne wzbogacenie

art. 735 w zw. z art. 750 kcart. 405 i n. kc

Umowa świadczenia usług,

do której stosuje się 

odpowiednio przepisy 

o zleceniu 



wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt I CSK 

449/09

(…) zawarcie umowy o

odprowadzanie ścieków może

nastąpić w sposób dorozumiany.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG A OPŁATY ZA DESZCZÓWKĘ



U podstawy świadczenia usług nie leżała bowiem ani

czynność prawna (brak umowy), ani przepis ustawy,

czy orzeczenie sądu, bądź decyzja administracyjna.

Nadto pozwana spółdzielnia osiągnęła korzyść

majątkową, bowiem zaoszczędziła wydatki na

opłaty za odprowadzanie ścieków, korzystając

nieodpłatnie z usług powoda. Wreszcie korzyść tę

pozwana wykazała kosztem powoda, który jest

zubożony nie uzyskując spodziewanej korzyści, tj.

zapłaty za świadczenie.

wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 lutego 2006 r.,

sygn. akt IACa 1644/04



wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt I CSK 

449/09

w przypadku braku obowiązującej taryfy, jeżeli

z umowy lub okoliczności nie wynika, że

podejmujący się wykonania usługi zobowiązał się

wykonać ją bez wynagrodzenia, przysługuje mu

wynagrodzenie odpowiadające wykonanej

pracy (art. 735 § 2 KC w zw. z art. 750 KC).

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG A OPŁATY ZA DESZCZÓWKĘ



(…) brak ustalenia przez strony

wysokości wynagrodzenia należnego

za odprowadzanie ścieków nie

uprawnia do twierdzenia, że

pomiędzy stronami nie doszło

do zawarcia tej umowy.

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 2010 r., sygn. akt I CSK 449/09



Jak…
wdrożyć system opłat za 

deszczówkę – krok po kroku



Krok 2 – dokonaj diagnozy (inwentaryzacja) i zaplanuj

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie jakie tak naprawdę Gmina (spółka)

ponosi koszty, ile ma sieci kanalizacji deszczowej, jakie są potrzeby

inwestycyjne. Na tej podstawie należy zaplanować harmonogram działań

Krok 1 – zobacz jak zrobili to inni

Choć w Polsce istnieje niewiele wdrożeń opłat za deszczówkę pobieranych

przez operatorów sieci, to jednak są dobre wzorce do naśladowania

Krok 3 – zadbaj o PR projektu 

Przysłowiowy podatek od deszczu utrudnia wdrażanie opłat. Należy

pokazać korzyści krótko i długofalowe wynikające z systemu.

Krok 4 – wybierz właściwe rozwiązanie prawne §

Krok 5 – wykonaj i prowadź systematyczną ewaluację 



CASE STUDY

Przykładowe uchwały na podstawie art. 4 ugk



UCHWAŁA Nr LII/1069/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ceny za odprowadzenie wód 

opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów 

atmosferycznych

§ 1 Uchwały

1. Ustala się cenę za usługę odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych ujętych

w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia

opadów atmosferycznych w wysokości 3,67 zł/m3 netto (3,96 zł/ m3 brutto).

2. Na podstawie ceny, o której mowa w ust. 1 naliczana jest opłata za odprowadzenie

do sieci kanalizacji deszczowej wód opadowych lub roztopowych pochodzących z

powierzchni o trwałej nawierzchni.

3. Opłacie nie podlegają:

1) powierzchnie dachów,

2) powierzchnie, z których wody opadowe lub roztopowe są zagospodarowywane na

terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.

§ 2. Uchwały

Cena określona w § 1 ma zastosowanie do usług świadczonych przez Miejskie

Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy spółkę z o. o, która wykonuje zadanie

własne Miasta Bydgoszczy w zakresie gospodarki wodami opadowymi lub

roztopowymi na terenie Miasta Bydgoszczy.



§ 3 Uchwały.

1. Odbiorcami usługi, o której mowa w § 1 są osoby fizyczne i

prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości

prawnej, korzystające z nieruchomości lub ich części, w

tym nieruchomości budynkowych i lokali.

2. Za odbiorców usług będących gospodarstwami domowymi

cenę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały uiści Miasto

Bydgoszcz.

§ 4. Uchwały

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni liczonych od dnia

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.



Jak…
uzasadniono uchwałę Rady Miasta



Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, „w dniu 24

sierpnia 2017 r. nastąpiło uchylenie wskazanego

przepisu za pomocą art. 494 pkt 1 lit. a ustawy z dnia

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.

1566). Zmiana prawa spowodowała utratę mocy

obowiązującej taryfy w części obejmującej opłatę

za odbiór wód opadowych oraz roztopowych.”

1. Zmiana przepisów

Dotychczas podobna opłata była pobierana na

podstawie taryfy wod-kan.



Miasto Bydgoszcz powierzyło realizację swego zadania w zakresie

zbiorowego odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,

stanowiącego usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej,

spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Dokonało się to na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Wspólników MWiK z dnia 14 października 2010 r., w której Miasto

Bydgoszcz, jako jedyny udziałowiec MWiK, powierzyło spółce zadanie

opisane jako "rozbudowa i utrzymanie nowo wybudowanych urządzeń

kanalizacji deszczowej". Ponadto, Rada Miasta Bydgoszczy Uchwałą nr

XXXVII/774/13 z dnia 30 stycznia 2013 r., powierzyła MWiK zadanie

opisane jako „utrzymanie i eksploatacja urządzeń kanalizacji deszczowej,

przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych”

2. Powierzenie zadania MWiK Bydgoszcz



Realizacja zadania polegającego na eksploatacji, utrzymaniu i rozbudowie

urządzeń kanalizacji deszczowej, przeznaczonych do odprowadzania wód

opadowych lub roztopowych wymaga dysponowania stosownymi

środkami finansowymi. Pochodzić one mogą z opłat wnoszonych przez

podmioty korzystające z odnośnych usług, względnie winny być pokryte z

innych źródeł.

Niezależnie jednak od tego, skąd pochodzić będzie finansowanie,

nadrzędnym wymogiem jest zapewnienie zrównoważenia ponoszonych

przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy - sp. z o. o.

kosztów, związanych z realizacją wskazanego wyżej zadania, z

przychodami tak, aby zapewnić trwałość finansową umożliwiającą

świadczenie usługi zbiorowego odprowadzania wód opadowych lub

roztopowych w perspektywie wieloletniej oraz operacyjność finansową

projektów unijnych związanych z kanalizacją deszczową a także uniknąć

ryzyka subsydiowania skrośnego.

3. Koszty związane z funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej



Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji

deszczowej oraz niezakłóconego odprowadzania wód

opadowych lub roztopowych wymaga sprawnego i

ekonomicznego zarządzania kanalizacją deszczową w

Mieście, utrzymania sieci i urządzeń w dobrym stanie

technicznym, wykonywania bieżącej konserwacji,

prowadzenia remontów, przeglądów technicznych i

czyszczenia urządzeń.

4. Konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kanalizacji

deszczowej



Sieć kanalizacji deszczowej wymaga środków nie tylko na bieżącą

eksploatację, ale również nakładów związanych z przywróceniem do

użytkowania tej części infrastruktury, która jest w bardzo złym stanie

technicznym. Nałożone na Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy

- sp. z o. o. obowiązki w zakresie renowacji i rozbudowy infrastruktury

deszczowej będą realizowane w ramach Programu „Budowa i przebudowa

kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej MWiK

do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” współ-

finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Umowę w sprawie unijnego

dofinansowania budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie

miasta Bydgoszczy podpisano 29 marca 2017 r. w Narodowym Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie będzie

kosztowało ponad 216 mln zł przy blisko 130 mln zł dofinansowania.

5. Konieczność renowacji części starej infrastruktury



Celem pionierskiego, innowacyjnego projektu, który

będzie służył Bydgoszczy i mieszkańcom przez

następne dziesiątki lat jest maksymalne zatrzymanie i

wykorzystanie wód opadowych (zbiorniki retencyjne,

podczyszczalnie ścieków deszczowych, instalacje do

nawadniania terenów zielonych). Projekt przyczyni się

do minimalizacji podtopień budynków oraz zalewania

ulic, a także zmniejszy zużycie wody z sieci miejskiej.

6. Długoterminowe korzyści dla Miasta związane z rozowjem retencji





Art. 57 § 7 KPA

Duża Nowela nPW zawiera 

rozwiązania prawne, których 

celem jest m.in. obniżenie 

rygorów formalnych 

związanych z postępowaniami 

administracyjnymi w zakresie 

udzielania zgód i przyrzeczeń 

wodnoprawnych. 

Uzasadnienie projektu noweli nPW (druk Sejmowy nr 2638)



Jako przykładowe rozwiązanie prawne, którego

celem jest obniżenie rygorów formalnych

związanych z wydawaniem zgód

wodnoprawnych można wskazać zmianę art.

401 ust. 4 nPW polegającą na zniesieniu

obowiązku publikowania zawiadomienia o

wszczęciu postępowania w sprawach

dotyczących pozwolenia wodnoprawnego w

prasie lokalnej.



1. Zmiana trybu ustalenia wysokości 

opłat za usługi wodne w okresie 

przejściowym, a także skutki 

najnowszego orzecznictwa 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY



2. Objęcie obowiązkiem pobierania

i badania próbek ścieków przez 

akredytowane laboratoria także małych 

instalacji (poniżej 0,01 m3/s)

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Zob. art. 303 ust. 2 nPW

Aktualnie obowiązek zapewnienia pobierania próbek przez

akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny

zgodności, oraz dokonywania badań jakości ścieków w

tych laboratoriach obejmuje wyłącznie te podmioty

korzystające z usług wodnych, które wprowadzają do

wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej

wyższej niż 0,01 m3/s.



Czy…
w takim razie oczyszczalnie o zrzucie poniżej

0,01 ms/3 są zwolnione z opomiarowania



„
Art. 303 ust. 2 nPW po zmianie 

Podmioty korzystające z usług wodnych,

wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

zapewniają pobieranie próbek przez akredyto-

wane laboratoria, o których mowa w przepisach

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie

oceny zgodności, oraz dokonują badania jakości

ścieków w tych laboratoriach.

NIE

Należy zauważyć, że problem

opomiarowania poboru wody i zrzutu

ścieków porządkuje Duża Nowela

nPW.



Nowe brzmienie art. 101 ust. 1 nPW

„1. Zakłady pobierające wodę, przeznaczające

ścieki do rolniczego wykorzystania oraz

wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

[zwrot dodany nowelą: wtrącenie MM]

są obowiązane prowadzić pomiary ilości pobranej

wody oraz ilości i jakości ścieków oraz prowadzić

ewidencję dokonywanych pomiarów.”;



Art. 3. Dużej Noweli nPW

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo

ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 i

1356) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 147 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prowadzący instalację oraz użytkownik

urządzenia są obowiązani do okresowych

pomiarów wielkości emisji.”

Art. 148 ust. 1 POŚ otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw środowiska określi,

w drodze rozporządzenia, wymagania

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości

emisji, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2, mając

na uwadze potrzebę zapewnienia systematycznej

kontroli wielkości emisji z niektórych instalacji,

źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub

współspalania odpadów.”;



PRZEPISY KARNE

Art. 477. nPW

Kto wbrew:

(…)

4) przepisowi art. 101 ust. 1 nie prowadzi pomiarów ilości

pobranej wody lub ilości i jakości ścieków,

(…)

12) przepisowi art. 304 ust. 1 nie przekazuje wyników

prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód

podziemnych i wód powierzchniowych lub ilości i jakości

ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi lub

nieterminowo przekazuje te wyniki [w brzmieniu

uwzględniającym Dużą Nowelę]

- podlega karze grzywny.



3. Ujednolicenie standardów dotyczących 

formy i układu przekazywanych wyników 

pomiarów

Art. 304 ust. 2 nPW

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

określi, w drodze rozporządzenia, formę

i układ przekazywanych wyników pomiarów

ilości pobranych wód podziemnych i wód

powierzchniowych oraz ilości i jakości

ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,

kierując się potrzebą ujednolicenia oraz

uporządkowania przekazywanych wyników

pomiarów.

Nowa delegacja dla MGMiŻŚ



4. Ustanowienie zakazu 

wprowadzania wód 

opadowych lub roztopowych 

bezpośrednio do wód 

podziemnych, a także do 

urządzeń wodnych,

o ile wody te zawierają 

substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska.



Zakazuje się wprowadzania wód opadowych lub

roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte

systemy kanalizacji deszczowej służące do

odprowadzania opadów atmosferycznych:

1) bezpośrednio do wód podziemnych;

2) do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska

wodnego określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, jeżeli byłoby to

niezgodne z warunkami określonymi w przepisach

wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 4.”;

Nowo dodany art. 75a nPW



Do czasu jego przyjęcia, jednak nie dłużej

niż do dnia 1 lipca 2019 r., obowiązuję

nadal rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunków, jakie należy spełnić przy

wprowadzaniu ścieków do wód lub do

ziemi, oraz w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska

wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).

UWAGA!

Na dzień dzisiejszy nie zostało jeszcze wydane

ww. rozporządzenie, o którym mowa

w art. 99 nPW.



5. Ograniczenie stosowaniu zasady 

czynnego udziału strony, o której 

mowa w art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 

KPA w przypadku wniesienia 

reklamacji przez podmiot 

korzystający z usług wodnych. 

Powyższa zmiana ma na celu 

usprawnienie procedury 

wydawania decyzji ustalającej 

wysokość opłaty za usługi wodne, 

w przypadku złożenia reklamacji. 



6. Zniesienie obowiązku 

uiszczania opłaty za usługi 

wodne, jeżeli wysokość tej 

opłaty ustalona przez Wody 

Polskie albo wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta nie 

przekracza 20 zł. 



7. Wydłużenie 

maksymalnego okresu 

na jaki może być 

wydane pozwolenie 

wodnoprawne 

z 20 do 30 lat. 

Art. 400 ust. 1 nPW po zmianie 



8. Wprowadzenie obowiązku 

przeniesienia pozwolenia 

wodnoprawnego na rzecz 

innego podmiotu, jeżeli ten 

podmiot przyjmuje wszystkie 

warunki określone w tym 

pozwoleniu wodnoprawnym 

i wyraził na to zgodę. 



1. Organ właściwy w sprawach pozwoleń

wodnoprawnych, który wydał pozwolenie

wodnoprawne, jest obowiązany, za zgodą strony,

na której rzecz wydano pozwolenie wodnoprawne,

do przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego

na rzecz innego podmiotu, jeżeli ten podmiot

przyjmuje wszystkie warunki określone w tym

pozwoleniu wodnoprawnym.

Nowo dodany art. 411a nPW

2. Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego, o

którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji.



3. Stronami postępowania o przeniesienie

pozwolenia wodnoprawnego są podmiot, na

którego rzecz wydano pozwolenie wodnoprawne,

oraz podmiot zainteresowany nabyciem praw i

obowiązków wynikających z tego pozwolenia

wodnoprawnego.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na

wniosek podmiotu, na rzecz którego przenoszone

jest pozwolenie wodnoprawne.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się

oświadczenie podmiotu, na rzecz którego

przenoszone jest pozwolenie wodnoprawne, o

przyjęciu wszystkich warunków określonych w tym

pozwoleniu wodnoprawnym.

Nowo dodany art. 411a nPW



6. Przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego, o

którym mowa w ust. 4, odmawia się, jeżeli podmiot,

na który ma nastąpić to przeniesienie, nie

wywiązuje się z obowiązków wynikających z:

1) dotychczas wydanych na jego rzecz pozwoleń

wodnoprawnych albo

2) przeniesionych na jego rzecz pozwoleń

wodnoprawnych.”;

Nowo dodany art. 411a nPW



9. Uproszczenie 

postępowań krzyżowych 

Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania

wymagające uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego,

wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się

w ramach jednego postępowania zakończonego

wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Nowo dodany art. 394 ust. 4 nPW



10. Ustalenie zasad 

wypłaty gminom zwrotu 

utraconych dochodów 

z tytułu zwolnienia 

z podatku od 

nieruchomości za 

grunty pokryte wodami.

Zob. art. 2 i 9 Dużej Noweli



Regulator, postępowania taryfowe i opłaty za usługi wodne 

BLOK II



REWOLUCYJNA 

USTAWA?

strona

0195

Ustawa z dnia 27 października 2017 

o zmianie ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków oraz 

niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2180)



ZAKRES 
ZMIAN

strona

0196

Zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków i inne zmiany

Regulacje dotyczące regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków

Tryb przygotowania i zatwierdzania taryf

Zadania nowego organu regulacyjnego
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Nowy tryb rozstrzygania sporów pomiędzy
przedsiębiorstwami wod-kan a odbiorcami usług



REGULATOR…

na rynku wody 

1
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Nadzór organów samorządu terytorialnego nad 
kształtowaniem cen usług za dostarczanie

wody i odprowadzanie ścieków, w szczególności 
związany z pełnieniem funkcji regulatora
rynku, nie chronił odbiorców usług przed 

systematycznym wzrostem cen. Miało to wpływ
na przekraczanie poziomu dostępności cenowej usług 

(…)

Raport NIK z 6 czerwca 2016 r.
Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody 

i odprowadzanie ścieków



Nadzór nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Organem regulacyjnym nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie dyrektor RZGW Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do zadań organu regulacyjnego będzie należało:  
1. opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków;
2. zatwierdzanie taryf;
3. rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-

kanalizacyjnymi a odbiorcami usług;
4. wymierzanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2;
5. zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie i publikowanie 
informacji o średnich cenach dostawy wody i odbioru ścieków;

6. sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.



NOWY TRYB…
przygotowania  
i zatwierdzania taryf

2



Oznacza to pozbawienie rady gminy jej dotychczasowych

kompetencji w zakresie zatwierdzenia taryf za zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Został jedynie art. 24 ust. 6 uzzw dot. dopłat!

Nowela uzzw zakłada praktycznie całkowite uchylenie

art. 24 uzzw, który określa tryb zatwierdzania taryf.

POZBAWIENIE ORGANÓW GMINY DOTYCHCZASOWYCH KOMPETENCJI 1

ZMIANY KOMPETENCYJNE 



Organem regulacyjnym ma być dyrektor regionalnego

zarządu gospodarki wodnej Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Taryfy mają być zatwierdzane przez tzw. „organ

regulacyjny”.

POWOŁANIE ORGANU REGULACYJNEGO2

ZMIANY KOMPETENCYJNE 

Proponowany przepis: art. 24b ust. 1 uzzw



3 letnie taryfy

Możliwość złożenia wniosku 
o skrócenie okresu obowiązywania 

taryfy w trybie art. 24j uzzw. 



JAKI…
jest tryb skracania taryf



1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z

udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz

wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej

taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu

obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz

uzasadnieniem, jednak nie później niż przed rozpoczęciem biegu terminu

120 dni od planowanego dnia wejścia w życie nowej taryfy. Przepisy art.

24b-24e i art. 24f ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 24j uzzw

SKRÓCENIE TARYFY 
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2. W decyzji zatwierdzającej taryfę orzeka się o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej

taryfy.



Skrócenie taryfy na terenie 

Gminy Wieliczka

CASE STUDY



W uzasadnienie dyrektor 

RZGW wskazał jedynie, że: 

„Przedsiębiorstwo udokumentowało 

zmianę warunków ekonomicznych oraz 

wielkości usług i warunków ich 

świadczenia.



W praktyce nie ma dolnej granicy 

skracania taryf. Innymi słowy, 

skrócenie taryfy może nastąpić 

nawet kilka tygodni po 

zatwierdzeniu taryfy.

WNIOSEK



Skrócenie taryfy na terenie 

Gminy Kamiennik

CASE STUDY

Decyzja Dyrektora RZGW PGW Wody Polskie we Wrocławiu z dnia 24 

września 2018 r. (WR.RET.500.2018.PK)



ZMIANY WŁAŚCIWYCH ORGAÓWKTO l CO l GDZIE l KIEDY
CZYLI PROCES TARYFOWY W PRAKTYCE



nadal należy do 

przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU TARYFY 



Do kogo…
złożyć wniosek taryfowy





Mapa: Zasięg terytorialny poszczególnych RZGW PGW Wody Polskie od 1.01.2018 r.  
Źródło: http://www.wodypolskie.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej

RZGW DO KOŃCA 2017 R.

1. Gdańsk

2. Gliwice

3. Kraków

4. Poznań

5. Szczecin

6. Warszawa

7. Wrocław

NOWE RZGW OD 2018 R.

8. Białystok

9. Bydgoszcz

10.Lublin

11.Rzeszów



JAKI…
tryb zatwierdzania taryf 
przewiduje nowela uzzw? 



ZATWIERDZA
W DRODZE DECYZJI (art. 24c ust. 2)

od dnia otrzymania 
wniosku

45 DNI

DOKONUJE OCENY, 
WERYFIKACJI 

I ANALIZY  WNIOSKU

P
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Na podstawie art. 24b-24f uzzw w brzmieniu nadanym nowelą uzzw z dnia 27 października 2017 r.

*POK – punkt obsługi klienta

przed dniem upływu okresu 
obowiązywania 

dotychczasowej taryfy

120 DNI

O
R
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A

N
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E
G

U
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Y
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N
Y

 (
„O

R
”)

PRZEKAZUJE WNIOSEK 
O ZATWIERDZENIE 

TARYFY

BRAK REAKCJI OR

ODMAWIA ZATWIERDZENIA 
W DRODZE DECYZJI (art. 24c ust. 3) 

OGŁOSZENIE TARYFY W 
BIP WÓD POLSKICH

od dnia w którym decyzja 
stała się ostateczna

7 DNI

WEJŚCIE W ŻYCIE TARYFY 

od dnia ogłoszenia 

7 DNI

dodatkowo publikacja 
taryfy w BIP gminy, na stronie 
internetowej PWK i w „POK”*

WEJŚCIE W ŻYCIE TARYFY 

od dnia doręczenia OR 
projektu taryfy

120 DNI
Publikacja taryfy na stronie na 

stronie internetowej PWK i 
udostępnienie w „POK”*

organ zobowiązuje PWK w decyzji 
odmawiającej zatwierdzenie do 

przedłożenia w określonym 
terminie  poprawionego projektu 

taryfy

brak działania ze 
strony PWK

TYMCZASOWA TARYFA
W DRODZE DECYZJI OR (art. 24c ust. 4)

OGŁOSZENIE TARYFY W 
BIP WÓD POLSKICH

od dnia w którym decyzja 
stała się ostateczna

7 DNI

WEJŚCIE W ŻYCIE TARYFY 

od dnia ogłoszenia 

7 DNI

dodatkowo publikacja 
taryfy w BIP gminy, na stronie 
internetowej PWK i w „POK”*

stosuje się do czasu wejścia w życie taryfy 
zatwierdzonej zgodnie z art. 24c ust. 2.

określenie tymczasowej taryfy nie zwalnia PWK 
z obowiązku przedłożenia poprawionego 

projektu taryfy wraz z poprawionym 
uzasadnieniem



Taryfa tymczasowa będzie mogła być wydana jedynie wtedy

gdy wynik oceny, weryfikacji lub analizy wniosku taryfowego

jest negatywny z powodu warunków ekonomicznych

wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne działalności gospodarczej, wskazujących na

konieczność obniżenia cen i stawek opłat poniżej cen

i stawek opłat zawartych w projekcie taryfy.

Art. 24c ust. 4 uzzw

TARYFA TYMCZASOWA 
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Organ regulacyjny określa, w drodze decyzji, tymczasową taryfę biorąc pod

uwagę warunki ekonomiczne wykonywania działalności gospodarczej przez

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz zapewniając pokrycie

uzasadnionych kosztów tego przedsiębiorstwa.



Za wydanie decyzji, 

o której mowa w art. 24c ust. 2 uzzw

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi 

opłatę w wysokości 500 zł. 

OPŁATA 
Z TYTUŁU WYDANIA DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ TARYFĘ

Wpływy z tej opłaty stanowią przychód Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.



Stronami postępowań w sprawach wydania decyzji,

o których mowa w ust. 2–4, są przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne oraz właściwy wójt

(burmistrz, prezydent miasta). Jeżeli

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest

gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą

osobowości prawnej, stroną postępowania jest

wyłącznie to przedsiębiorstwo.

Art. 24c ust. 6 uzzw 

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE TARYFY
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Wnioski na przyszłość

CZĘŚĆ 2 



Troska o wieloletni plan rozwoju i modernizacji sieci

Brak planu często skutkował odmową podwyżek, nawet jeżeli były

uzasadnione.

Konieczna współpraca z właścicielem

Brak zgody ze strony właściciela (gminy / miasta) może doprowadzić do

negatywnego rozstrzygnięcia Wód Polskich.

Dbałość o ewidencję księgową

Jest to niezbędne w celu wydzielenia kosztów stałych i zmiennych,

przychodów związanych z poszczególnymi rodzajami działalności

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

Występuję ryzyko przewlekania postępowań

Warto się odwoływać…. 

Niekorzystne z punktu widzenia prowadzenia budżetu i całej działalności.



Ochrona ujęć wody – nowe wyzwania



ZMIANA REGUŁ GRY
„DOKRĘCENIE ŚRUBY”



Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że

działania realizowane przez 

skontrolowane przedsiębiorstwa 

wodociągowe i gminy,

nie gwarantują należytej ochrony 

jakości wody ujmowanej i podawanej 

do sieci wodociągowej przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. 



W 4 z 12 przedsiębiorstw wodociągowych 

oraz w 5 z 9 gmin, eksploatujących ujęcia wód 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

tj. w 42,9% kontrolowanych jednostek,

stwierdzono przypadki nieuzasadnionego 

odstąpienia od ustanowienia strefy ochronnej 

z terenem ochrony pośredniej, pomimo istnienia 

przesłanek do ustanowienia takiego terenu. 

Raport NIK z 1 grudnia 2016 r.
ochrona jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 



NOWE PRAWO WODNE

SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW WOD-KAN

1. Ustanowienie ujęć ochrony wody bezpośredniej 

Został wprowadzony wymóg ustanowienia stref ochrony

wody bezpośredniej

Aktualnie strefy ochronne ujęć wody są ustanawiane na

wniosek właściciela ujęcia wody i jako takie nie mają

charakteru obligatoryjnego



Strefę ochronną obejmującą

wyłącznie teren ochrony bezpo-

średniej ustanawia się dla każdego

ujęcia wody, z wyłączeniem ujęć

wody służących do zwykłego

korzystania z wód.

art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne



TERMIN USTAWOWY

W terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy

od dnia wejścia w życie ustawy organ,

o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 1 (tj.

Wody Polskie), ustanowi strefy ochronne

obejmujące wyłącznie teren ochrony

bezpośredniej dla ujęć wody, dla

których dotychczas nie ustanowiono

takich stref ochronnych.

Art. 551 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne



2. Obowiązek przeprowadzenia analiz ryzyka przez PWK

 W terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, właściciele ujęć

wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren

ochrony pośredniej będą obowiązane przeprowadzić analizę ryzyka

i złożyć wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren

ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli jest to

uzasadnione wynikami tej analizy.

NOWE PRAWO WODNE

SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW WOD-KAN



JAK JEST 
OBECNIE?

Analiza ryzyka będzie 

przeprowadzana dla tych 

ujęć wody, dla których nie 

ustanowiono strefy 

ochronnej obejmującej 

teren ochrony pośredniej. 



Kto…
będzie uprawniony do 

przeprowadzenia analizy ryzyka



„(…) opracowanie analiz ryzyka nie 
musi być zlecane podmiotom 

zewnętrznym, a co za tym idzie nie 
musi być kosztem dla podmiotów 
wodociągowo-kanalizacyjnych”

MARIUSZ GAJDA
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ŚRODOWISKA 

NA INTERPELACJĘ NR 12691



OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Z drugiej strony – w świetle oceny skutków regulacji

przygotowanej do projektu ustawy Prawo wodne – stosowna

dokumentacja do opracowania analizy ryzyka to wydatek

minimum 40.000 zł za jedno ujęcie wody, przy czym w

zależności od wyznaczonej strefy koszt ten może sięgać

nawet 200.000 zł za jedną strefę.

W wielu przypadkach przygotowanie analiz ryzyka

będzie wymagało zlecenia analizy na zewnątrz do firm

specjalizujących się w tego rodzaju opracowaniach,

w tym do hydrogeologów oraz hydrologów.



Jak…
ustanowić strefę ochronną 

w świetle nowego Prawa wodnego 



Art. 135. 1 i 2 nPW.

Strefę ochronną obejmującą:

wyłącznie teren ochrony 

bezpośredniej

teren ochrony bezpośredniej

i teren ochrony pośredniej 

ustanawia wojewoda,

w drodze aktu prawa 

miejscowego.

ustanawia właściwy organ 

Wód Polskich w drodze 

decyzji;

Jeżeli strefa ochronna, o której mowa powyżej, 

obejmowałaby tereny położone w obszarze działania 

co najmniej dwóch wojewodów, tę strefę ochronną 

ustanawiają wspólnie właściwi wojewodowie, 

w drodze aktu prawa miejscowego.

Akty prawa miejscowego wojewody podlegają 

uzgodnieniu z Wodami Polskimi. 



STREFA OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ STREFA OCHRONY POŚREDNIEJ

Art. 136. nPW

Ustanawiając strefę ochronną obejmującą wyłącznie

teren ochrony bezpośredniej, właściwy organ Wód

Polskich określa obszar terenu ochrony

bezpośredniej, a także wskazuje do stosowania

obowiązki wynikające z art. 128.

Art. 137. nPW

Ustanawiając strefę ochronną obejmującą teren

ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej,

wojewoda określa obszar terenu ochrony

bezpośredniej oraz obszar terenu ochrony

pośredniej, a także:

1) wskazuje do stosowania obowiązki wynikające z

art. 128;

2) na obszarze terenu ochrony pośredniej może

wskazać odpowiednie nakazy, zakazy i

ograniczenia, spośród tych, o których mowa w

art. 130.

2. Obowiązek, o którym mowa w art. 125 i art. 129,

należy do właściciela ujęcia wody.



Czy…
zostaną wprowadzone wytyczne 

dotyczące wyznaczenia strefy ochrony 



JAK JEST 
OBECNIE?

Prawo wodne nie przewiduje 

delegacji do wydania przepisów 

wykonawczych, szczegółowo 

określających wytyczne 

dotyczące strefy ochronne. 

Podstawowe znaczenie mają 

zatem wytyczne zawarte w 

Dziale III, Rozdziale 6 Prawa 

wodnego oraz ewentualnie w 

przeprowadzonej analizie ryzyka.



JAK JEST 
OBECNIE?

Na terenie ochrony 

bezpośredniej zakazuje się 

użytkowania gruntów 

do celów niezwiązanych 

z eksploatacją ujęcia wody.

Art. 127 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne



1) odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w

sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do

urządzeń służących do poboru wody;

2) zagospodarować teren zielenią;

3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony

bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych,

przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych

przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;

4) ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb

przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze

urządzeń służących do poboru wody.

Art. 128. nPW

Na terenie ochrony bezpośredniej należy:



Art. 130. 1. Na terenie ochrony pośredniej może być zakazane lub

ograniczone wykonywanie robót lub czynności powodujących

zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia,

obejmujących:
1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

2) rolnicze wykorzystanie ścieków;

3) przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych;

4) stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin;

5) budowę nowych dróg, linii kolejowych, lotnisk lub lądowisk;

6) wykonywanie urządzeń melioracji wodnych oraz wykopów 

ziemnych;

7) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub 

hodowli zwierząt;

8) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz 

innych substancji, a także rurociągów do ich transportu;

9) lokalizowanie składowisk odpadów niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

10) mycie pojazdów mechanicznych;

11) urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk i miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;

12) lokalizowanie nowych ujęć wody;

13) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie martwych zwierząt;

14) wydobywanie kopalin;

15) wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych;

Art. 130. 1. Na terenie ochrony pośredniej może być zakazane lub

ograniczone wykonywanie robót lub czynności powodujących zmniejszenie

przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, obejmujących:



Art. 130. 1. Na terenie ochrony pośredniej może być zakazane lub

ograniczone wykonywanie robót lub czynności powodujących

zmniejszenie przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia,

obejmujących:
16) lokalizowanie budynków mieszkalnych oraz obiektów 

budowlanych związanych z turystyką;

17) używanie statków powietrznych do przeprowadzania zabiegów 

rolniczych;

18) urządzanie pryzm kiszonkowych;

19) chów lub hodowlę ryb, ich dokarmianie lub zanęcanie;

20) pojenie oraz wypasanie zwierząt;

21) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a 

także wycinanie roślin z wód lub brzegu;

22) uprawianie sportów wodnych;

23) użytkowanie statków o napędzie spalinowym;

24) lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko;

25) składowanie opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin;

26) stosowanie i składowanie chemicznych środków zimowego 

utrzymania dróg.

Art. 130. 1. Na terenie ochrony pośredniej może być zakazane lub

ograniczone wykonywanie robót lub czynności powodujących zmniejszenie

przydatności ujmowanej wody lub wydajności ujęcia, obejmujących:

Na gruntach rolnych lub leśnych położonych na terenach ochrony

pośredniej może być wprowadzony obowiązek stosowania

odpowiednich upraw rolnych lub leśnych.



ODSZKODOWANIE 

Za szkody poniesione w związku z

wprowadzeniem w strefie ochronnej lub na

obszarze ochronnym, zakazów, nakazów

oraz ograniczeń w zakresie użytkowania

gruntów lub korzystania z wód, właścicielowi

nieruchomości położonej w tej strefie lub na

tym obszarze przysługuje odszkodowanie na

zasadach określonych w art. 471.

Art. 142 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne



Odszkodowanie, o którym mowa w art. 471 ust. 1, wypłaca:

1) organ wydający akt prawa miejscowego;

Art. 471 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

2) właściciel ujęcia wody – w przypadku ustanowienia strefy

ochronnej;

3) odpowiednio Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –

Państwowy Instytut Badawczy albo Państwowy Instytut

Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – w przypadku

ustanowienia strefy ochronnej urządzenia pomiarowego służb

państwowych.



Zgody wodnoprawne

BLOK III

proces inwestycyjny w świetle nowego prawa wodnego 



ZARYS SYTEMU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI

Art. 11. nPW

Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi 

obejmują:

1. planowanie w gospodarowaniu wodami;

2. zgody wodnoprawne;

3. opłaty za usługi wodne oraz inne należności;

4. kontrolę gospodarowania wodami;

5. system informacyjny gospodarowania wodami.



Jakie…
zgody wodnoprawne występują 

w obrocie prawnym od 1 stycznia 2018 r.



ZGODY WODNOPRAWNE

1) wydanie pozwolenia wodnoprawnego; [dyrektor RZGW / dyrektor zarządu zlewni]

Art. 388 ust. 1 nPW

Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez:

2) przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego; [kierownik nadzoru wodnego]

3) wydanie oceny wodnoprawnej; [dyrektor RZGW]

4) wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 nPW [wł. Dyrektor RZGW]

wydanie decyzji zwalniającej z zakazu gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, innych substancji lub

materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania oraz

lokalizowania nowych cmentarzy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (art. 77 ust. 3 nPW)

wydanie na czas określony decyzji zwalniającej z zakazu poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po

gruntach pokrytych wodami (art. 77 ust. 8 nPW)

wydanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót na wale przeciwpowodziowym, uprawy gruntu, sadzenia drzew lub

krzewów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału oraz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz

rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału (art. 176 ust. 4 nPW)



Kiedy…
należy uzyskać zgodę wodnoprawną



Obowiązek uzyskania poszczególnych 

zgód wodnoprawnych określa art. 388 i n. 

Prawa wodnego, które wskazują 

enumeratywnie takie przypadki. 

Niemniej jednak przepisy dotyczące 

pozwoleń wodnoprawnych odwołują się 

także do zakresu korzystania w wód.

WAŻNE 



Art. 57 § 7 KPA

Zgodnie z art. 389 Prawa 

wodnego, Jeżeli ustawa nie 

stanowi inaczej, pozwolenie 

wodnoprawne jest wymagane na:

1) usługi wodne;

2) szczególne korzystanie z 

wód;

3) (…) 

PRZYKŁAD



Jakie…
występują rodzaje korzystania z wód



RODZAJE KORZYSTANIA Z WÓD
ART. 32-35 PRAWA WODNEGO

ZWYKŁE KORZYSTANIE
SZCZEGÓLNE 

KORZYSTANIE
USŁUGI WODNE

służy zaspokojeniu potrzeb własnego 

gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa 

rolnego / nie uprawnia do wykonywania urządzeń 

wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej.

Art. 35. 1. Usługi wodne polegają na zapewnieniu

gospodarstwom domowym, podmiotom

publicznym oraz podmiotom prowadzącym

działalność gospodarczą możliwości korzystania z

wód w zakresie wykraczającym poza zakres

powszechnego korzystania z wód, zwykłego

korzystania z wód oraz szczególnego korzystania

z wód.

obejmuje:

l) pobór wód podziemnych lub wód 

powierzchniowych w ilości średniorocznie

nieprzekraczającej5m3 na dobę;

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na 

dobę.

Art. 32. l. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich 

wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Art. 33. 1. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo 

do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego 

własność oraz z wód podziemnych znajdujących 

się w jego gruncie.

wykonywanie na nieruchomości o powierzchni

powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych

trwale związanych z gruntem mających wpływ na

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni

nieruchomości, z powierzchni biologicznie czynnej

na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji

otwartej lub zamkniętej;

Art. 34. Szczególnym korzystaniem z wód jest

korzystanie z wód wykraczające poza powszechne

korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód,

obejmujące m.in.:

Mimo, że nie jest usługą wodną wymaga uiszczenia

„opłaty za usługę wodną”

Obejmują m.in.

• odbiór i oczyszczanie ścieków;

• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

obejmujące także wprowadzanie ścieków do 

urządzeń wodnych;

• odprowadzanie do wód - wód opadowych lub 

roztopowych, ujętych w otwarte lub 

zamknięte systemy kanalizacji deszczowej 

służące do odprowadzania opadów 

atmosferycznych albo w systemy kanalizacji 

zbiorczej w granicach administracyjnych 

miast;



ZWYKŁE 

KORZYSTANIE Z WÓD W ŚWIETLE PRAWA WODNEGO



2. Prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do
wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody
wodnoprawnej.

3. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb
własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa
rolnego.

4. Zwykłe korzystanie z wód obejmuje:

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w
ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości
nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.

WYKŁE KORZYSTANIA Z WÓD
ART. 34 PRAWA WODNEGO

1. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego
korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód
podziemnych znajdujących się w jego gruncie.



Co do zasady zwykłe korzystanie z wód nie 

wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej.

Zwykłe korzystanie z Wód może

być natomiast uzależnione od

budowy urządzenia wodnego. W

takiej sytuacji może pojawić się

obowiązek uzyskania zgody

wodnoprawnej.



PRZYKŁADOWY WYJĄTEK

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia

wodnoprawnego nie wymaga wyłącznie wykonanie

urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na

potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości

do 30 m.

W przypadku studni głębszych niż 30 m albo gdy pobór

wody będzie przekraczał 5000 litrów na dobę, konieczne

jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a to już

wiąże się z uzyskaniem m.in. operatu wodnoprawnego.

Studnia głębsza niż 100 m wymaga dodatkowo

spełnienia wymogów Prawa geologicznego

i górniczego.



Kiedy…
zatem wymagane jest pozwolenie wodnoprawne



Art. 34. Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód 
oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące:

1) odwadnianie gruntów i upraw;

2) użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach;

3) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 100 ust. 1;

4) wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych
z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70%
powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji
otwartej lub zamkniętej; (nowy rodzaj szczególnego korzystania);

5) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

6) wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;

7) przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;

8) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki
Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z
wód lub brzegu;

SZCZEGÓLNE KORZYSTANIA Z WÓD – CO DO ZASADY WYMÓG POZWOLENIA W. 
ART. 34 PRAWA WODNEGO



9) uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik

spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych;

10) chów ryb w sadzach;

11) zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb;

12) nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;

13) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;

14) rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę;

15) korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do

chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;

16) organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej.

SZCZEGÓLNE KORZYSTANIA Z WÓD – CO DO ZASADY WYMÓG POZWOLENIA W. 
ART. 34 PRAWA WODNEGO (c.d.) 



Czy…
pozwolenie wodnoprawne dotyczy także innych

sytuacji niż szczególne korzystanie z wód i usług wodnych



INNE DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 

1) usługi wodne;

2) szczególne korzystanie z wód;

3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

4) rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

5) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

6) wykonanie urządzeń wodnych;

7) regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków

naturalnych;

8) zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki

przepływu wód;

9) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe

obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub

przepustów; [Treść zmieniona Dużą Nowelą];

10) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe

napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Art. 389 nPW

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:



DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 

1) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b) nowych obiektów budowlanych;

2) gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków,

odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które

mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której

mowa w art. 77 ust. 3.

Art. 389 nPW

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:



Jakie…
urządzenia wodne występują na gruncie nPW



Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//524/12312253/12513328/dokument367176.pdf



Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//524/12312253/12513328/dokument367176.pdf



Jakie…
urządzenia wodne występują na gruncie nPW



Urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:

a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,

c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo 

rekreacji,

d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,

e) obiekty energetyki wodnej,

f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do 

urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń 

wodnych,

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

h) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych,

i) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,

j) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;

POJĘCIE URZĄDZENIA WODNEGO 

Art. 16 pkt 65 nPW



Kiedy…
wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne



DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE ZGŁOSENIA WODNOPRAWNEGO 

1) wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości

całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego

poszczególnych elementów;

2) postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele

mieszkaniowe lub usługowe;

3) prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne

napowietrznych linii energetycznych i tele-

komunikacyjnych;

4) wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na

obszarze morza terytorialnego;

Art. 394 nPW

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:



DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE ZGŁOSENIA WODNOPRAWNEGO 

5) trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;

6) prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną

zmiany stanu wód podziemnych;

7) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu

oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład

jest właścicielem;

8) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych

pompowań otworów hydrogeologicznych;

9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale

wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o

powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m

od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania

niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;

Art. 394 nPW

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:



usługi wodne

Czy odwadnianie wykopów 

budowlanych podlega obowiązkowi 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie 

wodnoprawne jest wymagane na:

Art. 389 pkt 1 PW

Zgodnie z art. 35 Prawa wodnego, usługą wodną jest

trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub

wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a

także odprowadzanie do wód - wód pochodzących z

odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych

miast;



trwałe odwadnianie wykopów budowlanych

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga

Art. 394 ust. 1 PW

wykonanie urządzeń odwadniających obiekty 

budowlane, o zasięgu oddziaływania 

niewykraczającym poza granice terenu, którego 

zakład jest właścicielem

odprowadzanie wód z wykopów budowlanych 

lub z próbnych pompowań otworów 

hydrogeologicznych



Art. 389 PW

Lex generalis

Art. 394 ust. 1 PW

Lex specialis

Wskazane w art. 394 ust. 1 aktywności 

nawet jeżeli mieszczą się w kategorii usług 

wodnych wymagają jedynie zgłoszenia 

wodnoprawnego

Wniosek



Art. 424 ust. 1 PW

Podleganie jedynie reżimowi zgłoszenia 

wodnoprawnego nie oznacza braku możliwości 

ustalenia przez organ dodatkowych warunków 

prowadzonych działań

Organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych może

ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie

gospodarowania wodami dotyczące warunków wykonania

urządzeń wodnych lub innych działań wymagających

zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony

wód lub środowiska

Wniosek



Do kwestii odwodniania 

odnosi się projekt nowelizacji 

Prawa wodnego 

z 29 października 2018 r.

WAŻNE 



https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316655/12538809/12538810/dokument365545.pdf



Dlaczego…
projekt noweli przewiduje powyższą zmianę



Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – nowe zasady



1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód

opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla

gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie

wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze

szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie

szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu

lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu

poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin

wykonania tych czynności.

4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.

5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli

upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o

szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

Art. 234 nPW



3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany

stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty

sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu

lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi

gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie

urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin

wykonania tych czynności.

4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z

obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli

są wymagane.

5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w

ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia,

w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział

się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

Art. 268 ust. 1 pkt 3 nPW



Właściciele gruntów mogą, w drodze 

pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu 

wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie 

wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub 

na gospodarkę wodną. Ugoda nie może 

dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub 

do ziemi.

Art.  235 ust. 1 nPW



Kto:

1) wbrew przepisowi art. 234 ust. 1 zmienia kierunek i 

natężenie odpływu znajdujących się na jego gruncie 

wód opadowych lub roztopowych lub kierunek odpływu 

wód ze źródeł, lub odprowadza wody, lub wprowadza 

ścieki na grunty sąsiednie,

2) (…)

- podlega karze grzywny.

PRZEPISY KARNE

Art. 478 nPW



DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE ZGŁOSENIA WODNOPRAWNEGO 

10)przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub

innego przekroju zamkniętego na długości nie większej

niż 10 m;

11)przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających

zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze

kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;

12)wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód

w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych

oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach

obowiązków właściciela wód.

Art. 394 nPW

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:



Co…
Jeżeli intencją inwestora jest jedynie 

remont przepustu w celu jego utrzymania



Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia

9 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 414/16).

1. Wszelkie roboty związane z utrzymaniem

urządzenia wodnego (np. przepustu funkcjonalnie

związanego z rowem melioracyjnym), w tym także

remonty przeprowadzane w celu zachowania

urządzenia nie wymagają uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego.

PRECEDENSOWY WYROK W SPRAWIE OPŁATY STAŁEJ



Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia

9 listopada 2017 r. (sygn. akt II OSK 414/16).

2. Dokonując wykładni art. 9 ust. 2 pkt 2 w powiązaniu z art. 122 ust.

1 pkt 3 p.w. należy mieć na uwadze, że celem uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego jest niewątpliwie zapobieganie sytuacji, gdy

przebudowa urządzenia wodnego mogłaby doprowadzić do

naruszenia stosunków wodnych na gruncie, np. gdyby rów

melioracyjny na skutek działań inwestora przestał pełnić rolę

urządzenia polepszającego zdolności produkcyjne gleby. Nie ma

natomiast żadnych powodów by wymóg uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego dotyczył prac, które zmierzają wyłącznie do

zachowania dotychczasowych funkcji użytkowych urządzenia

wodnego i nie prowadzą do jakiejkolwiek zmiany stosunków wodnych

na terenach przyległych.

PRECEDENSOWY WYROK W SPRAWIE OPŁATY STAŁEJ



Art. 57 § 7 KPA

W takiej sytuacji dane 

przedsięwzięcie wpada pod 

wymóg uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego. 

Co…
w przypadku gdy parametry danego korzystania z

wód przekraczają górne granice wskazane w art.

394 nPW dot. obowiązku uzyskania zgłoszenia

wodnoprawnego?



Jeżeli realizacja dwóch lub więcej 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 394 

ust. 1 pkt 1, 9 i 10 nPW, skutkuje 

przekroczeniem parametrów określonych dla 

tych przedsięwzięć, organ właściwy w 

sprawach zgłoszeń wodnoprawnych orzeka, 

w drodze decyzji, o obowiązku uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego.



Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania

wymagające uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego,

wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się

w ramach jednego postępowania zakończonego

wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Art. 394 ust. 4 nPW [Dodany przez Dużą Nowelę]



Jakie…
są wyłączenia z obowiązku uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego



DZIAŁANIA NIE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 

1) uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;

2) holowanie oraz spław drewna;

3) wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych

dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych;

4) wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;

5) wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby

zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;

6) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

7) pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie

nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do

ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego

korzystania z wód;

Art. 395 nPW

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:



DZIAŁANIA NIE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 

8) pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów

strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;

9) odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb

państwowych;

10) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa,

przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych

przez wody powierzchniowe;

11) zatrzymywanie wody w rowach;

12) hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;

13) przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń

melioracji wodnych.

Art. 395 nPW

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:



https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12316655/12538809/12538810/dokument365545.pdf



Nowość stanowi przepis wskazujący, kiedy 

w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

(przed jakimi innymi decyzjami lub 

zgłoszeniami) ma być wydane pozwolenie 

wodnoprawne lub dokonane zgłoszenie 

wodnoprawne. 



ZGODY WODNOPRAWNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

KIEDY NALEŻY UZYSKAĆ „PW” LUB ZŁOŻYĆ ZGŁOSZNIE WODNOPRAWNE? 

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu

budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót

budowlanych – wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. – Prawo budowlane;

Art. 388 ust. 2 nPW

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia 

wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem:



ZGODY WODNOPRAWNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

KIEDY NALEŻY UZYSKAĆ „PW” LUB ZŁOŻYĆ ZGŁOSZNIE WODNOPRAWNE? 

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1496 i 1566);

4) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku

publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk

użytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122 i 1566);

5) decyzji o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów

wydobywczych - wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r.

o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136, z 2014 r. poz. 1101, z 2016

r. poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 1566); . [Wykreślony przez Dużą Nowelę]

Art. 388 ust. 2 nPW



ZGODY WODNOPRAWNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

KIEDY NALEŻY UZYSKAĆ „PW” LUB ZŁOŻYĆ ZGŁOSZNIE WODNOPRAWNE? 

6) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji

w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1377, 1381

i 1566);

7) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę

składowiska odpadów promieniotwórczych wydawanych na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 i 935);

8) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie przepisów

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);

9) zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów

i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów - wydawanych na podstawie

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. [Wykreślony przez Dużą

Nowelę]

Art. 388 ust. 2 nPW



Art. 57 § 7 KPA

strona

0299

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub 

przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego 

następuje także przed 

dokonaniem zgłoszenia budowy lub

wykonania robót budowlanych oraz

zgłoszenia zmiany sposobu

użytkowania obiektu budowlanego lub

jego części na podstawie przepisów

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane.

Art. 388 ust. 3 nPW



ZGODY WODNOPRAWNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Art. 388 ust. 5 nPW

Pozwolenie wodnoprawne dołącza 

się do wniosku o wydanie decyzji, 

o których mowa w art. 388 ust. 2 

nPW, oraz zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 388 ust. 3 nPW.



Kiedy…
wymagana jest ocena wodnoprawna



DZIAŁANIA WYMAGAJĄCE OCENY WODNOPRAWNEJ 

1) korzystania z usług wodnych;

2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;

3) piętrzenia wody podziemnej;

4) rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

5) wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących

rozwój glonów;

6) wykonania urządzeń wodnych;

7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków

naturalnych;

8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na

warunki przepływu wód;

9) robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji

terenowej;

10) działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.
Art. 425 nPW

Uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na

możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art.

61, w zakresie:



Na dzień dzisiejszy wciąż brak 

rozporządzenia określającego ww. 

rodzaje inwestycji i działań.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia,

rodzaje inwestycji i działań, o których mowa w ust. 1, kierując się wpływem tych

inwestycji i działań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których

mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61.

Art. 425 ust. 2 nPW



JAK JEST 
OBECNIE?

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ocenę

wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest

przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko -

o ile taka ocena jest w przypadku danego przedsięwzięcia

przeprowadzana. W postępowaniach o wydanie tych decyzji

przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

Zastąpienie oceny wodnoprawnej decyzją o środowiskowych

uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest

przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

Art.  428. nPW



Jeżeli realizacja dwóch lub więcej 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 394 

ust. 1 pkt 1, 9 i 10 nPW, skutkuje 

przekroczeniem parametrów określonych dla 

tych przedsięwzięć, organ właściwy w 

sprawach zgłoszeń wodnoprawnych orzeka, 

w drodze decyzji, o obowiązku uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego.



Jakie…
organy są właściwe w sprawach zgód wodnoprawnych 



1. Organem właściwym w sprawie zgód

wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich.

2. Organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych jest minister właściwy do

spraw gospodarki wodnej, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie.

ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH ZGÓD WODNOPRAWNYCH 

Art. 397 nPW



Organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego w sprawie zgód wodnoprawnych jest:

1) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w sprawach:

a) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 nPW:

– jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń 

wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

– na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,

– na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,

– na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

– na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,

– na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki 

Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z 

wód lub brzegu,

– na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji 

instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -

Prawo ochrony środowiska,

– jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na 

terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

KOMPETENCJE DYREKTORA RZGW

Art. 397 ust. 3 nPW



Art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest

kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w

rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko;

2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego

na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do

przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie

gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB INSTALACJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 378 UST. 2A



PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB INSTALACJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 378 UST. 2A



(…)

c) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389, wymaganych dla

przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym w sprawie jednego z pozwoleń,

d) pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389, jeżeli dotyczą korzystania z wód

i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych

na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze

znacząco oddziaływać na środowisko,

Art. 397 ust. 3 nPW

ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

KOMPETENCJE DYREKTORA RZGW

Organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego w sprawie zgód wodnoprawnych jest:

1) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w sprawach:



2) dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich w sprawach pozwoleń

wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w art.

397 ust. 3 pkt 1 lit. a, c i d nPW;

ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

KOMPETENCJE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI

Organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego w sprawie zgód wodnoprawnych jest:

Art. 397 ust. 3 nPW



Dyrektor zarządu zlewni 

Wód Polskich jest 

zatem właściwy w 

sprawach pozwoleń 

wodnoprawnych, które 

nie zostały zastrzeżone 

do kompetencji 

dyrektora RZGW. 



3) kierownik nadzoru 

wodnego Wód Polskich 

w sprawach zgłoszeń 

wodnoprawnych.

Organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego w sprawie zgód wodnoprawnych jest:

Art. 397 ust. 3 nPW



ORGANY WŁAŚCIWE 

Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych

jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia,

cofnięcia lub ograniczenia tych pozwoleń.

Organem właściwym w sprawach ocen

wodnoprawnych jest organ właściwy w sprawach

pozwoleń wodnoprawnych. [Przepis uchylony na

mocy Dużej Noweli]

Art. 397 ust. 4 i 5 nPW

Po wejściu w życie Dużej Noweli, organ właściwym w sprawach ocen

wodnoprawnych będzie właściwy Dyrektor RZGW na podstawie art. 240

ust. 3 pkt 1 lit. b



decyzja zwalniająca z zakazu gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, innych substancji lub

materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania oraz

lokalizowania nowych cmentarzy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (art. 77 ust. 3 nPW)

decyzja zwalniająca z zakazu poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami (art. 77

ust. 8 nPW)

decyzja zwalniająca z zakazu wykonywania robót na wale przeciwpowodziowym, uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów w

odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału oraz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w

odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału (art. 176 ust. 4 nPW)

Organem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego w sprawie zgód wodnoprawnych jest:

1) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w sprawach:

e) decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4;

ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH INNYCH DECYZJI 

KOMPETENCJE DYREKTORA RZGW

Art. 397 ust. 3 nPW
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