
V

Spis treści

Wykaz skrótów .............................................................................................................. XI
O autorach ..................................................................................................................... XV
Wstęp ............................................................................................................................. XVII

Rozdział I. Wody Polskie – nowy podmiot w gospodarce wodnej (Paweł Michalski) ... 1
1. Charakterystyka Wód Polskich .......................................................................... 2
2. Struktura organizacyjna .................................................................................... 3
3. Rodzaje decyzji wydawanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Wód

Polskich ............................................................................................................. 7

Rozdział II. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
(Paweł Michalski) ............................................................................................................ 13

1. Kąpielisko i miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – definicje ........... 13
2. Procedura tworzenia kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych

do kąpieli ........................................................................................................... 15
3. Ewidencja kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli ............ 20
4. Zgłoszenie wodnoprawne .................................................................................. 21
5. Kwestie intertemporalne .................................................................................... 21

Rozdział III. Ochrona wód po zmianach (Mariusz Kucharski) ...................................... 23
1. Aglomeracje – uprawnienia i obowiązki gmin .................................................... 23
2. Strefy ochronne – rodzaje, procedura wyznaczania oraz właściwe organy ......... 28
3. Obszary ochronne – procedura wyznaczania oraz właściwe organy ................... 32

Rozdział IV. Opłaty za usługi wodne (Mariusz Kucharski, Krzysztof Filipek,
Paweł Michalski) .............................................................................................................. 35

1. Opłata za pobór wody ....................................................................................... 37
1.1. Rodzaje opłat za pobór wody, sposób ich kalkulacji ................................... 38

1.1.1. Opłata stała ..................................................................................... 38
1.1.2. Opłata zmienna ............................................................................... 41
1.1.3. Opłaty podwyższone ....................................................................... 46



Spis treści

VI

1.2. Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia 49
1.2.1. Opłata stała ..................................................................................... 49
1.2.2. Opłata zmienna ............................................................................... 50
1.2.3. Opłaty podwyższone ....................................................................... 53

1.3. Okres przejściowy w ustalaniu opłaty za pobór wody ................................ 53
2. Opłata za odprowadzanie ścieków .................................................................... 55

2.1. Rodzaje opłat za odprowadzanie ścieków, sposób ich kalkulacji ................. 56
2.1.1. Opłata stała ..................................................................................... 56
2.1.2. Opłata zmienna ............................................................................... 57
2.1.3. Opłaty podwyższone ....................................................................... 60

2.2. Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia 62
2.2.1. Opłata stała ..................................................................................... 62
2.2.2. Opłata zmienna ............................................................................... 63
2.2.3. Opłaty podwyższone ....................................................................... 64

2.3. Okres przejściowy w ustalaniu opłaty za odprowadzanie ścieków .............. 66
3. Opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych ............. 67

3.1. Rodzaje opłat, sposób ich kalkulacji .......................................................... 72
3.1.1. Opłata za odprowadzanie do wód wód pochodzących

z odwodnienia gruntów ................................................................... 72
3.1.2. Opłata za odprowadzanie wód otwartymi lub zamkniętymi

systemami kanalizacji ...................................................................... 73
3.1.2.1. Opłaty stałe ............................................................................. 73
3.1.2.2. Opłaty zmienne ....................................................................... 76

3.2. Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia 80
4. Opłata za zmniejszoną retencję ......................................................................... 83

4.1. Charakterystyka opłaty oraz sposób kalkulacji .......................................... 87
4.2. Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia 89

5. Procedura reklamacyjna i odwoławcza .............................................................. 92
5.1. Reklamacja ................................................................................................ 92
5.2. Procedura odwoławcza .............................................................................. 94

Rozdział V. Wpływ nowego Prawa wodnego na taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Mariusz Kucharski, Paweł Michalski) .. 95

1. Uwzględnienie opłat za usługi wodne w obowiązujących i przyszłych taryfach .. 95
2. Zmiany w zakresie wód opadowych i roztopowych oraz w sposobie pobierania

od mieszkańców opłat za ich odprowadzanie do kanalizacji .............................. 102

Rozdział VI. Zgoda wodnoprawna (Mariusz Kucharski) ............................................... 109
1. Zagadnienia ogólne ........................................................................................... 109
2. Pozwolenia wodnoprawne ................................................................................ 113

2.1. Zakres działań i przedsięwzięć objęty pozwoleniem wodnoprawnym ......... 114
2.2. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne i załączniki ..................................... 115



Spis treści

VII

2.3. Odmowa, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia, terminy ważności .............. 117
2.4. Procedura uzyskania pozwolenia ............................................................... 120

3. Zgłoszenie wodnoprawne .................................................................................. 123
3.1. Zakres czynności wymagających zgłoszenia wodnoprawnego .................... 123
3.2. Elementy zgłoszenia i załączniki ............................................................... 124
3.3. Procedura przyjęcia zgłoszenia .................................................................. 125

4. Ocena wodnoprawna ........................................................................................ 126
4.1. Kiedy jest wymagana ocena wodnoprawna ................................................ 127
4.2. Forma oceny wodnoprawnej i wymagane załączniki ................................. 128
4.3. Procedura oceny wodnoprawnej ................................................................ 128
4.4. Deklaracja zgodności ................................................................................. 129

Rozdział VII. Pytania i odpowiedzi (Paweł Michalski, Mariusz Kucharski,
Krzysztof Filipek) ............................................................................................................. 131

1. Wody Polskie – nowy podmiot w gospodarce wodnej ........................................ 131
1.1. Czym są Wody Polskie? ............................................................................. 131
1.2. Jakie obowiązki będą realizować Wody Polskie? ....................................... 131
1.3. Jak wygląda struktura Wód Polskich? ....................................................... 131
1.4. Czy Wody Polskie będą wydawały decyzje administracyjne? ...................... 132

2. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli ............................ 132
2.1. Co to jest miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli? ...................... 132
2.2. Jakie zmiany zostały dokonane w stosunku do miejsc wykorzystywanych

do kąpieli zgodnie z PrWod? ..................................................................... 132
2.3. Czy zaszły zmiany w zakresie terminu „sezon kąpielowy”? ........................ 132
2.4. Jakie uchwały podejmuje rada gminy w związku z organizacją kąpielisk? .. 132
2.5. Jakie ewidencje prowadzi organ wykonawczy gminy? ............................... 133

3. Ochrona wód po zmianach ................................................................................ 133
3.1. Czy i jak zmieniła się definicja aglomeracji i równoważnej liczby

mieszkańców? ........................................................................................... 133
3.2. Jakie aglomeracje powinny być wyposażone w systemy kanalizacji

zbiorczej dla ścieków komunalnych? ......................................................... 133
3.3. Kto wyznacza aglomeracje? ....................................................................... 133
3.4. Kto, komu i w jakim terminie przekazuje sprawozdanie roczne z realizacji

KPOŚK? ..................................................................................................... 133
3.5. W przypadku kilku gmin tworzących aglomerację, która z nich jest

właściwa do podjęcia uchwały o wyznaczeniu aglomeracji i prowadzenia
sprawozdań z realizacji? ............................................................................ 133

3.6. Kto i w jakim terminie dokonuje przeglądu granic aglomeracji? ................. 134
3.7. Jak długo zachowują moc dotychczas określone aglomeracje? ................... 134
3.8. Czy zmieniły się istotnie definicje i rodzaje stref ochronnych? ................... 134
3.9. Czy znacząco zmieniono katalog zakazów, nakazów i ograniczeń dla

terenów stref ochrony bezpośredniej i pośredniej? .................................... 134



Spis treści

VIII

3.10. Czy ustanowienie terenów ochrony bezpośredniej lub pośredniej jest
dobrowolne? ............................................................................................. 134

3.11. Czy każdy właściciel ujęcia ma obowiązek opracować analizę ryzyka dla
terenu ochrony pośredniej? ....................................................................... 134

3.12. Do jakiego organu i w jakim terminie należy przekazać wyniki analizy
ryzyka dla terenu ochrony pośredniej? ...................................................... 135

3.13. Jakie będą konsekwencje niewykonania obowiązku opracowania analizy
ryzyka i nieprzekazania wojewodzie jej wyników? .................................... 135

3.14. Jakie organy ustanawiają strefy ochronne? ................................................ 135
3.15. Czy strefy obecnie obowiązujące będą dalej ważne? .................................. 135
3.16. Kto będzie wypłacał właścicielom terenów w strefie ochronnej

odszkodowanie z tytułu wprowadzenia ograniczeń z korzystania
z gruntów? ................................................................................................ 135

3.17. Czy definicja obszaru ochronnego lub cel ich ustanawiania uległy
zmianie? .................................................................................................... 136

3.18. Jaki organ będzie wyznaczał obszary ochronne? ....................................... 136
4. Opłaty za usługi wodne ..................................................................................... 136

4.1. Co to są usługi wodne? ............................................................................. 136
4.2. Czy opłata za pobór wód odzwierciedla poprzednią opłatę za korzystanie

ze środowiska? .......................................................................................... 136
4.3. Od czego zależy wysokość opłaty stałej? ................................................... 136
4.4. Gdzie można znaleźć jednostkowe stawki opłat? ....................................... 137
4.5. Która z wielkości podanych w pozwoleniach wodnoprawnych lub

pozwoleniach zintegrowanych wydanych na podstawie poprzednich
przepisów jest wartością maksymalną, którą należy uwzględnić
w opłatach stałych? ................................................................................... 137

4.6. Jak wylicza się opłatę zmienną za pobór wód? .......................................... 137
4.7. Jakie cele korzystania z wody określa ustawa? .......................................... 137
4.8. Czy cały pobór wód przez przedsiębiorstwa wodociągowe można zaliczyć

do celu zużycia dotyczącego poboru wód do celów realizacji zadań
własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi? ...................................................... 137

4.9. Czy w rozliczeniach z odbiorcami można stosować przeciętne normy
zużycia wody? ........................................................................................... 138

4.10. Czy nadal funkcjonują opłaty podwyższone i administracyjne kary
pieniężne? ................................................................................................. 138

4.11. Czy wysokość ww. opłat uległa zmianie? .................................................. 138
4.12. Czy przedsiębiorstwa nadal będą same naliczać i odprowadzać opłaty

za pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi? ................... 138
4.13. Czy przedsiębiorstwo musi dostarczyć Wodom Polskim dane do wyliczenia

opłat za pobór wód lub wprowadzenie ścieków? ....................................... 138
4.14. Czy są zwolnienia z opłat za pobór wód? ................................................... 139



Spis treści

IX

4.15. Czy można dokonać szybkiej zmiany wielkości poborów wód określonych
w pozwoleniach wodnoprawnych lub pozwoleniach zintegrowanych,
które wpływają na wysokość opłat stałych? ............................................... 139

4.16. Czy opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi także jest
dwuczęściowa? .......................................................................................... 139

4.17. Jak będzie kalkulowana opłata stała za wprowadzanie ścieków do wód lub
do ziemi? ................................................................................................... 139

4.18. Jak będzie kalkulowana opłata zmienna za wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi? ............................................................................................ 140

4.19. Jakie opłaty są zawarte w opłatach podwyższonych za wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi? ................................................................... 140

4.20. Czy zmienią się zasady naliczania opłat podwyższonych za wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi? ................................................................... 140

4.21. Czy przedsiębiorstwa mają obowiązek zlecać wykonanie poboru
prób ścieków oraz analiz stanu i składu ścieków w laboratorium
akredytowanym? ....................................................................................... 140

4.22. Jaka jest różnica między definicją wód opadowych i roztopowych wg
PrWod i PrWodU? ..................................................................................... 141

4.23. Co jest warunkiem koniecznym dla ponoszenia opłat za odprowadzanie do
wód wód opadowych i roztopowych? ........................................................ 141

4.24. Czy do ustalania ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych
niezbędne jest korzystanie z zainstalowanych urządzeń pomiarowych
(przepływomierzy)? .................................................................................. 141

4.25. Na jakiej podstawie ustalana będzie wysokość opłaty stałej
za odprowadzanie do wód wód opadowych i roztopowych? ...................... 141

4.26. Czy za odprowadzanie do wód wód opadowych i roztopowych bez
pozwolenia wodnoprawnego przewidziane są opłaty podwyższone, jak
jest to w przypadku odprowadzania ścieków bez pozwolenia? ................... 141

4.27. Czy PrWodU przewiduje ponoszenie opłat za odprowadzanie do ziemi
wód opadowych i roztopowych? ................................................................ 141

4.28. Jakie opłaty będą uiszczane za odprowadzanie do wód pochodzących
z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast? ................. 142

4.29. Czym jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji? ................................ 142
4.30. Kto będzie pobierał opłaty za odprowadzanie do wód wód opadowych

i roztopowych, a kto opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji? ................ 142
4.31. Kto będzie prowadził ewidencję podmiotów korzystających z usług

wodnych i zobowiązanych do ponoszenia stosownych opłat? .................... 142
4.32. Czy każda zabudowa ustawowej powierzchni zmniejszająca naturalną

retencję o ponad 70% będzie podstawą do ponoszenia opłaty
za zmniejszenie retencji? ........................................................................... 142

4.33. Jaki jest ustawowy okres naliczania opłaty stałej i zmiennej
za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód? ........................ 143

4.34. Jakie wyjątki przewidziane są od obowiązku ponoszenia opłaty
za zmniejszanie naturalnej retencji? .......................................................... 143



Spis treści

X

4.35. W jaki sposób będą wymierzane opłaty za pobór wody, odprowadzanie
ścieków, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz
za zmniejszanie retencji? ........................................................................... 143

4.36. W jaki sposób można kwestionować przesłaną informację w sprawie
opłaty? ...................................................................................................... 143

4.37. Kto i w jaki sposób rozpatruje reklamacje? ................................................ 143
4.38. Ile razy można składać reklamację? .......................................................... 144

5. Wpływ nowego Prawa wodnego na taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków ................................................................ 144
5.1. Czy rzeczywiście opłaty za usługi wodne nie wpłyną na wysokość taryf? ... 144
5.2. Czy należy wprowadzać kolejne grupy taryfowe ze względu na rodzaj celu

zużycia wody przez odbiorców? ................................................................ 144
5.3. Od czego będzie zależało wprowadzanie grup taryfowych dla

poszczególnych celów zużycia? ................................................................. 144
5.4. Czy koszty oczyszczania wód opadowych i roztopowych wprowadzonych

do systemu kanalizacyjnego można zawrzeć w taryfie za zbiorowe
odprowadzanie ścieków? ........................................................................... 145

5.5. Czy koszty opracowania analizy ryzyka dla terenów ochrony pośredniej
ujęć wody oraz koszty odszkodowań za ograniczenia w korzystaniu
z gruntów w obszarze stref ochronnych mogą stanowić koszt taryfowy? .... 145

5.6. Co z obowiązującymi taryfami dla wód opadowych i roztopowych, czy
z uwagi na zmianę definicji ścieków przestały obowiązywać? .................... 145

5.7. Czy obecnie można uchwalać nowe taryfy dla wód opadowych
i roztopowych zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu? ..................... 145

5.8. W jaki sposób gmina może ustalić dla mieszkańców opłaty
za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych? ................................... 145

6. Zgoda wodnoprawna ......................................................................................... 146
6.1. Czym jest zgoda wodnoprawna? ............................................................... 146
6.2. Jakie organy są właściwe w sprawie zgód wodnoprawnych? ...................... 146
6.3. Gdzie złożyć wniosek o zgodę wodnoprawną? .......................................... 148
6.4. Czy zawsze potrzebny jest operat wodnoprawny? ..................................... 148
6.5. Kiedy wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne? ....................................... 149
6.6. Czym jest deklaracja zgodności po ocenie wodnoprawnej? ........................ 150


