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AGENDA 

 

 
 Nowy ustrój organizacyjny 

 Opłaty za usługi wodne 

 Opłaty podwyższone 

 Zgody wodnoprawne 

 



NOWY USTRÓJ ORGANIZACYJNY 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako „super-

administrator” 

 Państwowa osoba prawna 

 Uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód publicznych 

 Planistyka wodna 

 Przejęcie kompetencji od organów jednostek samorządu 

terytorialnego 

 Opłaty za usługi wodne 

 Opłaty podwyższone 

 Zgody wodnoprawne 

 



NOWY USTRÓJ ORGANIZACYJNY 

 Samodzielna gospodarka finansowa Wód Polskich 

 Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne 

 Wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów 

pokrytych wodami 

 Wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej 

 Wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej 

 Działalność gospodarcza  

 wytwarzanie energii w elektrowniach wodnych 

 projektowanie, wykonywanie, utrzymywanie i eksploatacja urządzeń 

wodnych 

 Pracodawca 

 



OPŁATY ZA USŁUGI WODNE 

 Wyłączenie z systemu opłat za korzystanie ze środowiska 

 Opłaty za usługi wodne uiszcza się m.in. za: 

 Pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych 

 Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

 Odprowadzanie do wód: 

 wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów 

atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej 

 wód pochodzących z odwodnienia gruntów na terenach miast 

 Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

 Maksymalne stawki opłat – ustawa 

 Jednostkowe stawki opłat – rozporządzenie Rady Ministrów  

 

 



OPŁATY ZA USŁUGI WODNE 

 Opłata stała i zmienna 

 Opłata stała – ustalana proporcjonalnie do maksymalnej 

dopuszczalnej w danym przypadku w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo zintegrowanym ilości wód pobranych / 

ścieków zrzucanych 

 Opłata zmienna – ustalana proporcjonalnie do faktycznej skali 

korzystania z wód, na podstawie odczytu wskazań urządzeń 

pomiarowych  

 



OPŁATY ZA USŁUGI WODNE 

 Wysokość opłaty stałej i zmiennej określają Wody Polskie w 

formie informacji 

 Brak wpłaty – decyzja  

 Reklamacja do Wód Polskich jako instrument wyrażenia 

sprzeciwu wobec wysokości opłaty – 14 dni od dnia 

otrzymania informacji  

 Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku 

wniesienia opłaty 

 14 dni – termin na rozpoznanie reklamacji 

 Uznanie reklamacji – nowa informacja 

 reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym 

 Nieuznanie reklamacji – decyzja administracyjna 

 skarga do sądu administracyjnego 

 



OPŁATY PODWYŻSZONE 

 Opłata podwyższona 

 korzystanie z usług wodnych polegających na: 

 poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych 

 wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi  

bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia 

zintegrowanego 

 korzystanie z usług wodnych polegających na: 

 poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych 

 wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym 

 



OPŁATY PODWYŻSZONE 

 Brak pozwolenia 

 Informacja Wód Polskich 

 Ponoszona niezależenie od opłaty zmiennej za usługi wodne 

 
 Przekroczenie warunków pozwolenia 

 Decyzja WIOŚ 

 Ponoszona niezależnie od opłaty za usługi wodne za pobór wód 

podziemnych lub wód powierzchniowych 

 



ZGODY WODNOPRAWNE 

 Pozwolenie wodnoprawne 

 Zgłoszenie wodnoprawne 

 Ocena wodnoprawna 

 



ZGODY WODNOPRAWNE 

 Organy właściwe: 

 Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich 

(Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Kraków, Lublin, Poznań, 

Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław) m.in. 

 Pozwolenia wodnoprawne 

 związane z przedsięwzięciami lub instalacjami mogącymi 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

 tereny zamknięte 

 oceny wodnoprawne 

 Dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich - pozwolenia 

wodnoprawne niepozostające w zakresie kompetencji dyrektora 

regionalnego zarządu 

 Kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich - zgłoszenia 

wodnoprawne 

 



ZGODY WODNOPRAWNE 

 Organy właściwe (cd): 

 Pozwolenia zintegrowane nadal w kompetencji marszałka 

województwa, starosty albo RDOŚ 

 Wody Polskie stroną postępowania w sprawie wydania 

pozwolenia zintegrowanego obejmującego pobór wód lub 

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

 



ZGODY WODNOPRAWNE 

 Ocena wodnoprawna jako kolejna decyzja uzyskiwana w 

procesie inwestycyjnym 

 Wymagane dla inwestycji lub działań, mogących wpłynąć na 

możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla wód, takich 

jak zapobieganie pogorszeniu ich stanu chemicznego 

 Uzyskiwana odrębnie dla przedsięwzięć o mniejszym 

potencjale wpływu na środowisko – inne niż wymagające 

decyzji środowiskowej lub ponownej oceny oddziaływania 

 Decyzja środowiskowa zastępuję ocenę wodnoprawną 

 Przepisy dotyczące ocen wodnoprawnych stosuje się jednak 

odpowiednio w postępowaniach w sprawie wydania decyzji 

środowiskowych 
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