Projekt z dnia 06.11.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia

2017 r.

w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Na podstawie art. 277 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przepisy rozporządzenia określają jednostkowe stawki opłat za usługi wodne:
1)

w formie opłaty stałej - za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych:
a)

za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym
maksymalny pobór wód,

b)

do celów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej dla instalacji posiadających
w dniu wejścia w życie ustawy ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia
zintegrowane;

2)

w formie opłaty zmiennej - za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych:
a)

do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu),

b)

do celów pozostałego górnictwa i wydobywania,

c)

do celów produkcji artykułów spożywczych,

d)

do celów produkcji napojów,

e)

do celów produkcji wyrobów tekstylnych,

f)

do celów produkcji odzieży,

g)

do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

h)

do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli oraz do
celów produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wypłatania,

i)

do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru,

j)

do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

k)

do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,

l)

do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

m)

do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
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n)

do

celów produkcji

wyrobów

z

pozostałych

mineralnych

surowców

niemetalicznych,
o)

do celów produkcji metali,

p)

do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn
i urządzeń,

q)

do celów produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

r)

do celów produkcji urządzeń elektrycznych,

s)

do celów produkcji innych maszyn i urządzeń,

t)

do

celów produkcji

pojazdów

samochodowych,

przyczep

i

naczep,

z wyłączeniem motocykli,
u)

do celów produkcji innego sprzętu transportowego,

w) do celów produkcji mebli,
v)

do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych
nośników

informacji,

produkcji

innych

wyrobów,

naprawy,

konserwacji

i instalowania maszyn i urządzeń,
x)

do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

y)

do

celów zapewnienia

funkcjonowania

systemów

chłodzenia

elektrowni

i elektrociepłowni dla instalacji istniejących w dniu wejścia w życie ustawy,
z)

do

celów zapewnienia

funkcjonowania

systemów

chłodzenia

elektrowni

i elektrociepłowni dla instalacji oddanych do użytkowania po wejściu w życie
ustawy,
za)

do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody,

zb)

do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków,

zc) do
i

celów

działalności

związanej

ze

zbieraniem,

przetwarzaniem

unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu odzysku surowców,

zd)

do celów robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków,

ze)

do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

zf) do celów robót budowlanych specjalistycznych,
zg)

do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych,
włączając motocykle,

zh)

do

celów

administracji

zabezpieczenia społecznego,

publicznej

i

obrony

narodowej,

obowiązkowego
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3)

zi)

do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,

zj)

do innych celów niż wymienione w lit. a-zi;

w formie opłaty zmiennej - za pobór wód:
a)

do celów elektrowni wodnych za pobór wody technologicznej nieprzeznaczonej
wprost do produkcji energii elektrycznej,

b)

do celów rolniczych za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych na
potrzeby zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt

gospodarskich, w zakresie

niebędącym zwykłym korzystaniem z wód,
c)

do celów rolniczych lub leśnych za pobór wód podziemnych na potrzeby
nawadniania gruntów i upraw, pobieranych za pomocą urządzeń pompowych;

4)

w formie opłaty zmiennej - za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych do
celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

5)

w formie opłaty stałej za odprowadzanie do wód:
a)

wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód z otwartych lub
zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania
opadów atmosferycznych,

b)
6)

wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

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;
7)

za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m 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;

8)

w formie opłaty stałej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za określoną
w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalną ilość
ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

9)

w formie opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za 1 kg
substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi:
a)

wyrażonych j ako wskaźnik:
- pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5),
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- chemicznego zapotrzebowania tlenu,
- zawiesiny ogólnej,
- sumy chlorków i siarczanów (CI+SO4),
b)

fenoli lotnych, heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometanu (czterochlorku
węgla - CC14), pentachlorofenolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny,
heksachlorobenzenu (HCB), heksachlorobutadienu (HCBD), trichlorometanu
(chloroformu

CHCI3),

1,2-dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu (TRI),

tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu- PER), trichlorobenzenu (TCB), rtęci, kadmu,
cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, arsenu, wanadu i srebra;
10) za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 damJ wód pochodzących z obiegów
chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni;
11) za 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;
12) za pobór zwrotny wód podziemnych na potrzeby chowu lub hodowli ryb;
13) za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb w obiektach
przepływowych charakteryzujących się poborem zwrotnym;
14) za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych
organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej;
15) za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach
przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, za 1 kg substancji
wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik:
a)

pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5),

b)

chemicznego zapotrzebowania tlenu;

c)

zawiesiny ogólnej;

16) za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb albo innych organizmów wodnych,
jeżeli

średnioroczny

przyrost

masy

tych

ryb

lub

tych

organizmów

w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni
użytkowej stawów o wodzie stojącej w jednym roku danego cyklu;
2. Przepisy rozporządzenia określają/także współczynniki różnicujące wysokość
stawek opłat za usługi wodne zależne od:
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a)

jakości i rodzaju pobranej wody oraz jej przeznaczenia określonych sposobem
uzdatniania, które wykonuje podmiot dokonujący poboru wód podziemnych lub
wód powierzchniowych w celu uzyskania jej potrzebnej jakości;

b)

części obszaru państwa.

§ 2. Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566).
§ 3. Jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za pobór wód podziemnych w formie
opłaty stałej, wynoszą:
1)

O

100 zł na dobę za 1 m/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)

■j

200 zł na dobę za 1 m/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)

■j

400 zł na dobę za 1 m/s

za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo

w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy
niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych.
§ 4. Jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych
w formie opłaty stałej, wynoszą:
1)

o

50 zł na dobę za 1 m/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 m/s

za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo

w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy
niż 50% SNQ.
§ 5. Jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za pobór wód do celów wytwarzania
energii elektrycznej lub cieplnej dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy
ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane w formie opłaty stałej,
wynoszą:
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1)

100 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu
zintegrowanym maksymalny pobór wód podziemnych;

2)

50 zł dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu
zintegrowanym maksymalny pobór wód powierzchniowych.
§ 6. 1. Jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty

zmiennej, w zależności od ilości pobieranej wody w ramach pozwolenia wodnoprawnego
albo pozwolenia zintegrowanego, wynoszą:
1)

do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu):
a)

o

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
2)

do celów pozostałego górnictwa i wydobywania:
a)

3

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,
3

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
3)

do celów produkcji artykułów spożywczych:
a)

0,097 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

4)

do celów produkcji napojów:

a)

0,097 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

3

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
5)

do celów produkcji wyrobów tekstylnych:
a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
6)

7)

8)

do celów produkcji odzieży:
3

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;

3

do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych:
3

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych,

3

do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli oraz do celów
produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania:

9)

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru:
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3

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;

o

10) do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
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11) do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych:
o

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;

12) do

o

celów

produkcji

podstawowych

substancji

farmaceutycznych

oraz

leków

i pozostałych wyrobów farmaceutycznych:
■j

a)

0,097 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;

o

13) do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych:
o

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;

14) do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych:
o

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;

o

15) do celów produkcji metali:
O

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

16) do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn
i urządzeń:
■j

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;

o

17) do celów produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych:
o

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

18) do celów produkcji urządzeń elektrycznych:
o

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

r
0,057 zł za 1 m3 pobranych wód
powierzchniowych;

19) do celów produkcji innych maszyn i urządzeń:
a)

o

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,
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b)

o

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;

20) do celów produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem
motocykli:
a)

0

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,
1

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
21) do celów produkcji innego sprzętu transportowego:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;

22) do celów produkcji mebli:
-5

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;

a

23) do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników
informacji, produkcji innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i
urządzeń:
a)

0,115 zł za 1 nr pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
24) do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych:
a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 mJ pobranych wód powierzchniowych;
25) do

celów

zapewnienia

funkcjonowania

systemów

chłodzenia

elektrowni

i elektrociepłowni dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy ważne
pozwolenia wodnoprawne albo zintegrowane:
a)

0,115 zł za lm3 różnicy między ilością wód podziemnych pobranych do tych
celów, a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni wprowadzanych do wód lub do ziemi,

b)

0,057 zł

za 1 m3 różnicy między ilością wód powierzchniowych pobranych do

tych celów, a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni wprowadzanych do wód lub do ziemi;
26) do

celów

zapewnienia

funkcjonowania

i elektrociepłowni dla instalacji, które po

systemów

chłodzenia

dniu wejścia w życie

pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane:

elektrowni

ustawy uzyskały

-9-

a)

0,115 zł za lm3 różnicy między ilością wód podziemnych pobranych do tych
celów, a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni wprowadzanych do wód lub do ziemi,

b)

0,057 zł z 1 m3 różnicy między ilością wód powierzchniowych pobranych do tych
celów, a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni wprowadzanych do wód lub do ziemi;

27) do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody:
o

a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;

28) do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków:
a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
29) do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem
odpadów oraz do celu odzysku surowców:
a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
30) do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;
31) do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;
32) do celów robót budowlanych specjalistycznych:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;
33) do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych,
włączając motocykle:
a)

0,115 zł za 1 nr3 pobranych wód podziemnych,
o

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
34) do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia
społecznego:
a)

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,
o

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
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35) do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:
a)

o

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
36) do innych celów niż wymienione w pkt 1 - 35, określonych w Polskiej Klasyfikacji
Działalności:
a)

o

0,115 zł za 1 m pobranych wód podziemnych,
o

b) 0,057 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
37) do celów elektrowni wodnych - 1,24 zł za 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej
w obiekcie energetyki wodnej za zwrotny pobór wód oraz 0,35 zł za pobór 1 m3 wody
technologicznej nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej;
38) do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód:
a) 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,
■j

b) 0,040 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych;
39) do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranej
za pomocą urządzeń pompowych - 0,15 zł 1 nr pobranych wód podziemnych,
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 m

o

pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej

przekraczającej 1,0 mJ,
b)

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

c)

o

0,068 zł za 1 m

pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej
o

nieprzekraczającej 0,25 m ;
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,

b)

0,040 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej od
0,26 do 1,0 m3,

c)

0,040 zł za 1 m pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej
o

nieprzekraczającej 0,25 m ;
2. W przypadku poboru wód podziemnych współczynniki różnicujące wynoszą:
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1)

2 - jeżeli wody nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub pobrane wody podlegają
wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom nie wymienionym w pkt
2-5;

2)

1,25 - jeżeli wody podlegają procesom odżelaziania lub utleniania;

3)

1 - jeżeli wody podlegają procesom odmanganiania;

4)

0,5 - jeżeli wody podlegają procesom usuwania amoniaku, koagulacji lub adsorpcji;

5)

0,3 - jeżeli wody podlegają procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.
3. W przypadku poboru wód powierzchniowych współczynniki różnicujące wynoszą:

1)2,8:
a) jeżeli wody nie podlegają żadnym procesom uzdatniania,
b) przy uzdatnianiu wód za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej
zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających;
2)

2,8 - jeżeli są stosowane inne procesy uzdatniania nie wymienione w pkt 1 oraz pkt 3-5,

3)

2 - przy stosowaniu filtracji pośpiesznej lub infiltracji,

4)

1 - przy stosowaniu koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo przy stosowaniu
odżelaziania lub odmanganiania wód z ujęć infiltracyjnych,

5) 0,6 - przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany jonowej, sorpcji na węglu
aktywnym, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami.
4. Jeżeli do uzdatniania tych samych wód podziemnych lub wód powierzchniowych
stosuje się dwa lub więcej spośród procesów uzdatniania wymienionych w ust. 2 lub 3, do
ustalania wysokości opłaty za usługi wodne przyjmuje się ten proces uzdatniania, któremu
przypisano najniższy współczynnik różnicujący.
5. Jeżeli podmiot dokonujący poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych
pobranych w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych, do celów
realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi prowadzi, za pomocą przyrządów spełniających
wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069 oraz z 2015 r. poz. 978), pomiar ilości
wód podziemnych lub wód powierzchniowych uzdatnionych przy pomocy różnych procesów
uzdatniania, wysokość opłat ustala się z uwzględnieniem ilości wód podziemnych lub wód
powierzchniowych uzdatnionych przy pomocy poszczególnych procesów uzdatniania.
6. Jeżeli podmiot dokonujący poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych
pobranych w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych, do celów
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realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi nie prowadzi pomiaru za pomocą przyrządów
spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej, o których mowa w ust. 5, do
ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne przyjmuje się proces uzdatniania, któremu
przypisano najwyższy współczynnik różnicujący.
7. Współczynniki różnicujące dla wód powierzchniowych dla części obszaru państwa,
będących obszarami działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wynoszą:
1) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Białymstoku - 1;
2) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Bydgoszczy - 1,1;
3) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Gdańsku - 1;
4) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Gliwicach - 1,2;
5) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Krakowie - 1,2;
6) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Lublinie - 1;
7) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Poznaniu - 1,1;
8) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Rzeszowie - 1,2;
9) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Szczecinie - 1;
10) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Warszawie:
a)

na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego
i świętokrzyskiego - 1,1,

b)

na pozostałym obszarze - wynoszą 1;

11) dla obszaru działania regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Wrocławiu - 1,2.
§ 7. Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód - wód
opadowych lub roztopowych w formie opłaty stałej, wynosi 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.
§ 8. Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód - wód
pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast w formie opłaty
stałej, wynosi 0,35 zł za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo
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zintegrowanym maksymalną ilość wód pochodzących z odwodnienia gruntów granicach
administracyjnych miast.
§ 9. Jednostkowe stawki opłaty 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:
1)

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

2)

z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności:
a)

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

b)

powyżej 10% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych - 0,50 zł za lm3 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.

§ 10. Jednostkowe stawki opłaty 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 % powierzcłmi nieruchomości z powierzchni
biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
wynoszą:
1)

bez urządzeń do retencjonowania wody z obszarów uszczelnionych trwale związanych
z gruntem - 0,50 zł za 1 m 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 m na 1 rok,

b)

od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z
o

gruntem - 0,15 zł za 1 m na 1 rok,
c)

powyżej 30 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
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§ 11. 1. Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi w formie opłaty stałej, wynosi 500 zł na dobę za 1 m3/s za określoną w
pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny ilość ścieków
wprowadzanych do wód lub do ziemi.
2. Jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub
do ziemi w formie opłaty zmiennej za jeden kg substancji wprowadzanych ze ściekami do
wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik, wynoszą:
1)

pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) - 4,28 zł,

2)

chemicznego zapotrzebowania tlenu - 1,71 zł,

3)

zawiesiny ogólnej - 0,52 zł,

4)

sumy chlorków i siarczanów (CI+SO4) - 0,050 zł;

5)

sumy chlorków i siarczanów (CI+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku - 0,0142 zł.
3. Jednostkowe stawki opłaty usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do

ziemi w formie opłaty zmiennej za jeden kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód
lub do ziemi, wynoszą dla:
1)

fenoli lotnych - 45,55 zł;

2)

heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometanu (czterochlorku węgla - CCI4),
pentachlorofenolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorobenzenu
(HCB), heksachlorobutadienu (HCBD), trichlorometanu (chloroformu - CHCI3), 1,2dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu (TRI), tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu PER), trichlorobenzenu (TCB), rtęci, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu,
arsenu, wanadu i srebra - 124,56 zł.
4. Jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne określone w ust. 2 pkt 1 i 2 mnoży się

przez współczynniki różnicujące, o których mowa w ust. 5-7 zależne od rodzaju ścieków.
5.

Dla ścieków bytowych wprowadzanych do wód lub do ziemi, z wyłączeniem

ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub
ścieków innych niż komunalne albo ścieki przemysłowe, współczynniki różnicujące
wynoszą:
1)

0,3 - dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 1;

2)

0,4 - dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 2.
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6. Dla ścieków komunalnych innych niż bytowe wprowadzanych do wód lub do ziemi
urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji
i oczyszczania ścieków komunalnych współczynniki różnicujące wynoszą:
1)

0,4 - dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 1;

2)

0,5 - dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 2.
7. Dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń innych

niż wymienione w ust. 5, współczynnik różnicujący wynosi 1 - dla jednostkowych stawek
opłaty za usługi wodne określonych w ust. 2 pkt 1 i 2.
8. Dla ścieków innych niż ścieki, o których mowa 4-6, współczynniki różnicujące
wynoszą:
1)

0,5 dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 1;

2)

0,7 dla jednostkowej stawki opłaty za usługi wodne określonej w ust. 2 pkt 2.
9. Podmiot wprowadzający do wód lub do ziemi mieszaninę ścieków powstałych

w związku z prowadzoną przez niego działalnością handlową, przemysłowa, składową,
transportowa lub usługową za zmierzoną ilością ścieków pochodzących od innego podmiotu
ustala opłatę jako sumę opłat za poszczególne rodzaje ścieków, uwzględniając ich ilości
i rodzaje oraz określone dla nich współczynniki różnicujące.
10. Jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za wprowadzanie do wód lub do ziemi
1 dam wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni, wynoszą:
1)

0,68 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 °C, a nie
przekracza +32 °C;

2)

1,36 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 °C, a nie
przekracza +35 °C;

3)

4,24 zł - jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 °C.
§

12. Jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za wydobywanie zwód

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, wynoszą:
1)

0,75 zł - za 1 Mg wydobytego kamienia;

2)

0,50 zł - za 1 Mg wydobytego żwiru lub piasku;

3)

0,60 zł - za 1 Mg wydobytych innych materiałów;

4)

10,70 zł - za 1 m wyciętej trzciny lub wikliny.

o
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§ 13. 1. Jednostkowe stawki opłaty za zwrotny pobór wód podziemnych na potrzeby
chowu lub hodowli ryb, wynoszą:
1)

100 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód możliwych do pobrania wynosi do
0,02 m3 /s;

2)

125 zł na kwartał , jeżeli maksymalna ilość wód możliwych do pobrania wynosi od
0,02 do 0,05 m3 /s;

3)

125 zł na kwartał jeżeli maksymalna ilość wód możliwych do pobrania wynosi powyżej
0,05 m /s oraz 50 zł za każde kolejne 0,01 m /s pobranej wody.
2. Jednostkowe stawki opłaty za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub

hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym,
wynoszą;
1)

100 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania
wynosi do 0,2 m3 /s;

2)

125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania
wynosi od 0,2 do 0,5 m /s;

3)

125 zł na kwartał jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania
wynosi powyżej 0,5 m3 /s oraz 50 zł za każde kolejne 0,1 m3/s pobranej wody.
3. Jednostkowe stawki opłaty za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub

hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, wynoszą;
1)

1 zł za lha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi do 100 ha;

2)

1,25 zł za lha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi od 100 ha do
500 ha;

3)

1,50 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi powyżej
500 ha.
§ 14.

Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

z chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych w obiektach przepływowych,
charakteryzujących się poborem zwrotnym, za jeden kg substancji wprowadzanych ze
ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik, wynoszą:
1)

pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) - 4,28 zł;

2)

chemicznego zapotrzebowania tlenu -1,71 zł;

3)

zawiesiny ogólnej - 0,52 zł.
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§ 15. Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z
chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych za każde rozpoczęte 100 kg
przyrostu masy ryb albo innych organizmów wodnych wynosi 0,272 zł, jeżeli średnioroczny
przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego
przekracza 1500 kg z jednego ha powierzchni użytkowej stawów o wodzie stojącej w jednym
roku danego cyklu.
§ 16. Wysokość stawki opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz
wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast oraz za
wprowadzanie ścieków do jezior ustala się jako iloczyn liczby 2 i jednostkowych
stawek opłaty określonych w § 7, § 8 i § 9 oraz jednostkowych stawek opłaty określonych
w § 11 i w § 14.
§ 17. Do dnia 31 grudnia 2019 r. jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za pobór
wód w formie opłaty stałej wynoszą:
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 m7s za określony w pozwoleniu
wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody.
§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 3 i 4,

które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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UZASADNIENIE
Niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie opłat za usługi wodne stanowi
wykonanie upoważnienia zawartego w art. 277 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), dalej - „Prawo wodne”. Projekt rozporządzenia określa
więc jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne.
Zgodnie z zasadą określoną w art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej gospodarowanie
wodami powinno być realizowane na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych. Oznacza to,
że podmioty korzystające z usług wodnych, w szczególności pobierające wody podziemne
lub powierzchniowe, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi powinny ponosić opłaty za
usługi wodne. Opłaty te stanowią jeden z instrumentów służących realizacji postanowień
art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej - wdrażających zasadę zwrotu kosztów usług wodnych.
Należy tu wskazać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 czerwca 2016 r.,
dotyczący skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego,
w którym podkreślono, że art. 9 ust. 2 RDW, zobowiązujący państwa członkowskie do ujęcia
w planach gospodarowania wodami w dorzeczach, sprawozdania o planowanych krokach dla
wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych, które będą przyczyniać się do osiągnięcia
celów środowiskowych, nie został transponowany do prawa polskiego. W toku prac nad
przygotowywaniem aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy
została dokonana analiza ekonomiczna, zgodnie z załącznikiem III do RDW, która wykazała,
że aktualnie zwrot kosztów usług wodnych jest realizowany na poziomie 22% do 24%, co
świadczy o bardzo niskim stopniu wdrożenia w krajowym porządku prawnym tej jednej
z fundamentalnych zasad gospodarowania wodami. W tej sytuacji koniecznym było
ustanowienie w Prawie wodnym systemu instrumentów finansowych zapewniającego
realizację postanowień RDW w zakresie zwrotu kosztów usług wodnych, natomiast
rozporządzenie w sprawie opłat za usługi wodne jest instrumentem wspierającym, który
będzie służyć osiągnięcia celu wprowadzenia nowego systemu opłat za korzystanie z wód za
usługi wodne tj. zapewnienia zwrotu kosztów usług wodnych. Prawo wodne dokonało
likwidacji sektorowych zwolnień z obowiązku ponoszenia opłat pobór wód podziemnych lub
wód powierzchniowych i wprowadziło nowy system opłat za usługi wodne. Przede
wszystkim pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych ma gwarantować
likwidacja opłat za pobór wód na potrzeby energetyki wodnej oraz poboru wód
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powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej,
na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych
oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.
Pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych ma istotne znaczenie dla
spełnienia warunku ex ante 6.1 Gospodarka wodna, warunkującego płatności w ramach
perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Z punktu widzenia gospodarki
finansowej w gospodarowaniu wodami spełnienie tego warunku ma kluczowe znaczenie dla
zapewnienia finansowania zadań w obszarze gospodarki wodnej z funduszy europejskich.
Opłaty za usługi wodne będą uiszczane w formie opłaty stałej i opłaty zmiennej. Prawo
wodne określa wysokość górnych stawek opłaty za usługi wodne zarówno w formie opłaty
stałej jak również opłaty zmiennej. Rozporządzenie określa zaś wysokość jednostkowych
stawek opłaty za usługi wodne zarówno w formie opłaty stałej jak również opłaty zmiennej.
Opłata stała jest naliczana za maksymalną ilość m /s pobranej wody powierzchniowej
lub podziemnej, jaka została ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym, stanowiącym formę
zgody wodnoprawnej uprawniającym podmiot do korzystania z wód w ramach usług
wodnych. Opłata stała będzie naliczana również za wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi, a także za odprowadzanie wód opadowych do wód z otwartych lub zamkniętych
systemów kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych.
Z kolei opłata za odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach
administracyjnych miast będzie ponoszona wyłącznie w formie opłaty stałej.
Celem wprowadzenia opłaty stałej jest określenie rzeczywistych potrzeb podmiotów
korzystających z wód w ramach usług wodnych. Będzie to miało wpływ na racjonalizację
zarządzania zasobami wodnymi przez „uwolnienie” zasobów, które zostały rozdysponowane
przez obowiązujące pozwolenia wodnoprawne i pozwolenia zintegrowanych i nie są
wykorzystane w celu określonym w tym pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu
zintegrowanym.
Zgodnie z decyzją Rady Ministrów wysokości jednostkowych stawek opłat za usługi
wodne za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych oraz za wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi w latach 2018 - 2019 nie ulegają podwyższeniu. W tej sytuacji
wysokości przyjętych dla tego zakresu usług wodnych jednostkowych stawek opłat
zmiennych odpowiadają wysokości jednostkowych stawek opłat za pobór wód podziemnych
lub wód powierzchniowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi określonych
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w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.
poz. 519, 785,898 i 1089) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1875 zm. M.P. z 2017 r. poz

)•

Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacji deszczowej otwartej lub
zamkniętej z powierzchni o zanieczyszczonej nawierzchni wprowadzane do wód lub do
ziemi w stanie prawnym regulowanym ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) uznane były za ścieki. Nowe Prawo wodne stanowi,
że odprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych ujętych
w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast
jest usługa wodną. Wysokość jednostkowych stawek opłat za ten rodzaj usług wodnych nie
ma odpowiednika w przepisach Prawa ochrony środowiska, na podstawie których ustalane są
opłaty za korzystanie szczególne korzystanie z wód do dnia 31 grudnia 2017 r. Podobnie
jednostkowa stawka opłaty za szczególne korzystanie z wód - za utratę naturalnej retencji na
obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej o powierzchni powyżej
3500 nr nie ma odpowiednika w przepisach Prawa ochrony środowiska, na podstawie
których ustalane są opłaty za korzystanie szczególne korzystanie z wód do dnia 31 grudnia
2017 r. Przepisy dotyczącej wielkości i rodzajów współczynników różnicujących do
naliczenia należnej opłaty za pobór wód podziemnych lub powierzchniowych w odniesieniu
do sposobu lub sposobów uzdatniania wód stanowią kontynuację dotychczasowych
przepisów w zakresie opłat za szczególne korzystanie z wód. W zakresie wysokości
współczynników różnicujących wysokość opłat za pobór wód powierzchniowych na
obszarach

działania

regionalnych

zarządów

gospodarki

wodnej,

wysokość

tych

współczynników na obszarach działania RZGW w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu,
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu nie uległa zmianie, a ze względu na wydzielenie
z dotychczasowego RZGW w Warszawie obszaru RZGW w Białymstoku i RZGW w
Lublinie dla tych nowych jednostek przewidziano wysokość współczynników różnicujących
tak jak obowiązująca na obszarze RZGW w Warszawie. Dla RZGW w Bydgoszczy
wydzielonego z dotychczasowego RZGW w Poznaniu współczynnik różnicujący został
ustalony w wysokości dotychczas obowiązującej RZGW w Poznaniu. RZGW w Rzeszowie
został wydzielony z obszaru dotychczasowego RZGW w Krakowie w tej sytuacji
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współczynnik różnicujący dla RZGW w Rzeszowie został ustalony w wysokości
obowiązującej na obszarze RZGW w Krakowie.
Rozporządzenie w części dotyczącej wysokości jednostkowych stawek opłat za
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz wartości współczynników różnicujących
służących ustaleniu należnej opłaty za ten rodzaj usług wodnych stanowią kontynuację
regulacji zawartych w przepisach Prawa ochrony środowiska, na podstawie których ustalane
są opłaty za korzystanie szczególne korzystanie z wód do dnia 31 grudnia 2017 r.
Projekt rozporządzenia odzwierciedla zasadę wyrażoną w art. 561 ustawy - Prawo
wodne i określa jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty
stałej obowiązujące do dnia 31 grudnia 2019 r. Dlatego też, termin wejścia rozporządzenia
w życie określono na dzień 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem z wyjątkiem § 3 i 4, które wchodzą
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie

zawiera przepisów technicznych

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23

w

rozumieniu

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz.
2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248) zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
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ACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Konieczne jest zapewnienie komplementarności polityki opłat za wodę, z uwzględnieniem zasady „zwrotu kosztów za
usługi wodne”, wynikającej z uzupełnienia transpozycji artykułu 9 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
(Dz. Urz. UE L 23.10.2000, str. 1), zwanej dalej „Ramową Dyrektywą Wodną”. Wypełnienie przez Polskę tej zasady do
dnia 31 grudnia 2016 r. warunkuje płatności w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020. Stan spełnienia przez
Polskę tego warunku (ex-ante) oraz działania niezbędne do jego wypełnienia ujęto we właściwych, krajowych
programach operacyjnych. Będzie to oznaczało możliwość wydatkowania kwoty sięgającej ok. 2,3 mld euro ze środków
PO IiŚ 2014-2020 oraz ok. 1,2 mld euro ze środków RPO 2014-2020.
Zgodnie z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej państwa członkowskie powinny stosować instrumenty
ekonomiczne, których celem jest racjonalizacja użytkowania zasobów i wynikających z tego strat w środowisku.
Zgodnie z art. 5 i art. 9 oraz załącznikiem 111 do Ramowej Dyrektywy Wodnej, państwa członkowskie UE zobowiązane
są do opracowania analiz ekonomicznych korzystania z wody dla każdego obszaru dorzecza z uwzględnieniem zwrotu
kosztów usług wodnych opierającego się w szczególności o zasadę „użytkownik płaci”. Analiza ta powinna również
uwzględniać koszty środowiskowe oraz zasobowe. Ponadto państwa członkowskie powinny zapewnić aby instrumenty
finansowe, głównie opłaty za pobór wód motywowały użytkowników do podejmowania działań służących efektywnemu
wykorzystaniu zasobów wodnych, w ten sposób przyczyniając się do osiągnięcia celów środowiskowych, jakie określa
Ramowa Dyrektywa Wodna.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), na podstawie
której były ustalane i ponoszone opłaty za szczególne korzystanie z wód, przewidywała szereg zwolnień z obowiązku
uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, co oznacza, że szereg podmiotów korzystających ze środowiska w istocie
nie ponosi z tego tytułu żadnych obciążeń. Zawężając ten krąg do podmiotów korzystających z wód w sposób
szczególny, należy w szczególności wskazać na zwolnienie z opłat poboru wody na potrzeby energetyki wodnej oraz
poboru wody powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej, nawadniania
wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów
wodnych. Mając na uwadze pełne wdrożenie wyrażonej w Ramowej Dyrektywie Wodnej zasady zwrotu kosztów usług
wodnych oraz konieczność zapewnienia adekwatnego do potrzeb poziomu finansowania utrzymywania wód oraz

działalności inwestycyjnej w gospodarce wodnej, przewiduje się zniesienie tych zwolnień i objęcie systemem opłat
środowiskowych także tej działalności. Na konieczność zniesienia przedmiotowych zwolnień z opłat za pobór wody
zwracała uwagę Komisja Europejska.
Należy również wskazać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie C-648/13,
dotyczący skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w którym podkreślono, że art. 9
ust. 2 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zobowiązujący państwa członkowskie do ujęcia w planach gospodarowania
wodami w dorzeczach, sprawozdania o planowanych krokach dla wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych,
które będą przyczyniać się do osiągnięcia celów środowiskowych, nie został transponowany do prawa polskiego.
W toku prac nad przygotowywaniem aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy została
dokonana analiza ekonomiczna, zgodnie z załącznikiem III do RDW, która wykazała, że aktualnie zwrot kosztów usług
wodnych jest realizowany na poziomie 22% do 24%, co świadczy o bardzo niskim stopniu wdrożenia w krajowym
porządku prawnym tej jednej z fundamentalnych zasad gospodarowania wodami.
Uchwalona w dniu 20 lipca 2017 r. ustawa - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), dalej „Prawo wodne” wprowadza
nowy system instrumentów finansowych mających zapewnić realizację postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej
wiążących Polskę jako państwo członkowskie. Rozporządzenie Rady Ministrów jako akt wykonawczy pozwoli na
wykonanie postanowień ustawy w zakresie ustalenia należnych opłat za usługi wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rozporządzenie, jako akt wykonawczy do Prawa wodnego będzie instrumentem wspomagającym, służącym wdrożeniu
zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Ponadto będzie wpływać na ochronę wód pod względem ilościowym
i jakościowym przez motywację do ograniczania ilości poboru wód, w szczególności wód podziemnych oraz ograniczenia
ilości wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi, a w konsekwencji ilości substancji zanieczyszczających
wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi. Rozporządzenie może wpłynąć na zwiększenie ilości dostępnych
zasobów wód, a zatem może też wpłynąć na rozwój sektorów zainteresowanych usługami wodnymi lub szczególnym
korzystaniem z wód. Celem rozporządzenia jest również wsparcie działań ograniczających presję na uszczelnianie
gruntów i ujmowanie wód opadowych lub roztopowych w systemy kanalizacji, a następnie wprowadzanie w sposób
skoncentrowany do odbiornika. Regulacje zawarte w rozporządzeniu mogą mieć istotny wpływ na osiągnięcie przez
poszczególne jednolite części wód założonych dla nich w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza celów
środowiskowych oraz na ograniczenie liczby występujących zjawisk ekstremalnych, w szczególności powodzi. Opłata za
usługi wodne uiszczana będzie w formie opłaty stałej i opłaty zmiennej. Rozporządzenie określa jednostkowe stawki
opłat stałych oraz opłat zmiennych za usługi wodne za:
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,

b)
4)

wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

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.
Opłatę za usługi wodne będzie się ponosić także za będące szczególnym korzystaniem z wód:

1)

zmniejszenie
o

powierzchni

naturalnej
powyżej

retencji
3500

terenowej
nr

robót

na

skutek

lub

obiektów

wykonywania
budowlanych

na
trwale

nieruchomości
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.
Opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi będzie uzależniona od rodzaju substancji zawartych
w ściekach i ich ilości, rodzaju ścieków, a w przypadku wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni od temperatury tych wód. Przez substancje zawarte w ściekach rozumie się także substancje wyrażone jako wskaźniki
pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu, zawiesiny
ogólnej oraz sumy chlorków i siarczanów (CI+SO4). Rozporządzenie określa również jednostkowe stawki opłat za
następujące zanieczyszczenia:
a)

fenoli lotnych,

b) heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometanu (czterochlorku węgla - CC14), pentachlorofenolu (PCP),
aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorobenzenu (HCB), heksachlorobutadienu (HCBD), trichlorometanu
(chloroformu - CHCI3), 1,2-dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu (TRI), tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu PER), trichlorobenzenu (TCB), rtęci, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, arsenu, wanadu i srebra.
Zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Ministrów w październiku 2016 r. o przyjęciu Prawa wodnego, nie przewiduje
się podniesienia wysokości jednostkowych stawek opłat na lata 2018

2019, które będą ponoszone w formie opłaty

zmiennej, odpowiadającej zakresowi opłaty za szczególne korzystanie z wód, jaka była ponoszona przez zakłady do
dnia 31 grudnia 2107. Zatem w części dotyczącej określenia jednostkowych stawek opłat za wprowadzanie ścieków do
wód lub do ziemi w formie opłaty zmiennej rozporządzenie stanowi kontynuację aktualnie obowiązujących regulacji
prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519,
z późn. zm.), w tym wysokości jednostkowych stawek opłat.
W zakresie opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych przewiduje się zmniejszenie obciążeń podmiotów
realizujących taki zakres korzystania z wód. Zmniejszy się również liczba podmiotów obowiązanych do uiszczania
opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ponieważ tym obowiązkiem będą objęte wyłącznie
podmioty odprowadzające wody opadowe lub roztopowe do wód. Do końca 2017 r. opłaty za odprowadzane wody
opadowe lub roztopowe z systemów kanalizacji deszczowej są ponoszone za lm2 powierzchni o szczelnej nawierzchni,
z której te wody są odprowadzane. Obowiązek ponoszenia tych opłat obejmuje podmioty odprowadzające te wody do
wód lub do ziemi.
Ustawa nie przewiduje mechanizmu zmiany jednostkowych stawek opłat w oparciu o wskaźnik CPI, zatem ewentualne
zmiany wysokości tych stawek po roku 2019 będą mogły być dokonywane w drodze zmiany rozporządzenia Rady
Ministrów.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Wysokość opłat jak i forma ich wprowadzenia (grupy docelowe jakie obejmuje opłata) jest znacząco zróżnicowana
i indywidualna dla każdego z krajów. Np. w przypadku Cypru (wg. danych Europejskiej Agencji Środowiska) opłaty za
wodę dla rolnictwa wahają się od ok. 0,70 do ok. 1,40 zł za 1 m3 (przy założeniu 1 euro = 4 zł) pobieranej wody,

w przypadku Hiszpanii taka opłata waha się od ok. 0,09 zł do 0,40 zł za 1 m3, w przypadku Francji opłata za wodę
pobieraną dla rolnictwa sięga od 0,19 do 0,22 zł za I m3. Powyższe opłaty są także często powiększane o opłaty
związane z rodzajem wykorzystywanej wody a w szczególności związane są z regionem prowadzonej działalności
(np. we Francji opłata uzależniona jest od zasobności danego obszaru oraz o dodatkowe narzuty wprowadzone przez
samorząd lokalny). Również sama forma opłaty może być znacząco różna, w części krajów (np. we Włoszech)
wprowadzane są opłaty uzależnione od powierzchni nawadnianych obszarów (opłata za hektar) oraz od wielkości
poboru i położenia geograficznego danego regionu. Opłaty za pobór wód dla celów produkcyjnych oraz celów socjalnobytowych są w części krajów powiększone o opłaty mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego
obywateli. Przykładem takiego kraju jest chociażby Holandia, gdzie tego typu opłata przekracza 4 zł za
lm3 i co do zasady ma charakter solidarnościowy - z uwagi na uwarunkowania geograficzne tego kraju oraz znaczące
zagrożenie powodzią opłaty środowiskowe w tym kraju są odpowiednio wyższe w stosunku do innych członków Unii
Europejskiej.
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w stosunku do różnych sektorów użytkujących zasoby wodne), ale przede wszystkim z uwagi na potrzeby i zasobność
danego kraju w wodę, system opłat jest w dużym stopniu indywidualny dla sytuacji Polski, a przede wszystkim potrzeb
gospodarki wodnej w Polsce, która pozostaje w dużym stopniu niedofinansowana i wymaga znaczących nakładów
związanych z przyjmowanymi przez Radę Ministrów dokumentami o charakterze strategicznym.
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Planowane są konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w oparciu o § 34 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204).
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji publicznych do następujących podmiotów:
1) Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie;
2) Krajowa Rada Izb Rolniczych;
3) Naczelna Organizacja Techniczna;
4) Polska Izba Przemysłu Chemicznego;
5) PAK Kopalnia Węgla Brunatnego;
6) GZNF FOSFORY Sp. z o.o.;
7) Federacja Przedsiębiorców Polskich;
8) Związek Pracodawców Polski Przemysł Spiiytusowy;
9) Krajowa Izba Gospodarcza.

do

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do opiniowania do następujących podmiotów:
1) wojewodowie;
2) marszałkowie województw;
3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania w trybie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) do następujących podmiotów:
1) NSZZ „Solidarność”;
2) OPZZZ;
3) Forum Związków Zawodowych.
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania w trybie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach
pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029) do następujących podmiotów:
1) Konfederacja „Lewiatan”;
2) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Związek Pracodawców Business Centre Club;
4) Związek Rzemiosła Polskiego.
Projekt rozporządzenia nie wymaga opiniowania przez Radę Dialogu Społecznego, gdyż nie dotyczy spraw,
o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego (Dz. U. poz. 1240).
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce
Rządowy Proces Legislacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w celu udostępnienia go wszystkim zainteresowanym podmiotom.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji publicznych zostaną zamieszczone na stronie podmiotowej Rządowego Centrum
Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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użytkownikom tych wód. Co więcej, działania proponowane w zakresie dokumentów
strategicznych (m.in. planów zarządzania ryzykiem powodziowym) przygotowanych w
obszarze gospodarki wodnej będą miały pozytywny i wymierny wpływ zarówno na
obywateli jak i na prowadzących działalność gospodarczą, jednocześnie ich realizacja
jest

związana

z odpowiednim wkładem użytkowników zasobów wodnych, zgodnie z art. 9 Ramowej
Dyrektywy Wodnej - ’’/„użytkownik płaci”.
Dane wyjściowe do obliczeń wpływu na konkurencyjność przyjęto z pkt 7 OSR do
Prawa wodnego - rok „0”. Rada Ministrów zdecydowała o utrzymaniu niezmienionych
jednostkowych stawek opłat w latach 2018 i 2019. W tej sytuacji wysokość kwot w roku
„0” i roku „1” została podana na poziomie danych z roku „0” z OSR Prawa wodnego.
Natomiast W latach „2- 10” przyjęto zmianę wysokości kwot pochodzących z opłat
podwyższoną wyłącznie o wielkość prognozowanego wskaźnika CP1 w horyzoncie do
2020 r. równą 2,5%. Należy tu podkreślić, że zmiana wysokości jednostkowych opłat
będzie mogła zostać dokonana wyłącznie w drodze zmiany rozporządzenia Rady
Ministrów lub wydania nowego rozporządzenia. Ocena stopnia realizacji zasady „zwrotu
kosztów usług wodnych” zostanie dokonana w 2021 r. podczas prac nad aktualizacją
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Natomiast zgodnie z art. 572
Prawa wodnego minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, po upływie 5 lat
od dnia wejścia w życie ustawy, przedstawi Sejmowi informację obejmującą
informacje

dotyczące

kosztów

ponoszonych

przez

poszczególne

sektory

gospodarki oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z tytułu poboru
wody.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
1X1 nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi

I I tak

przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

I 1 nie
I I nie dotyczy

I I zmniejszenie liczby dokumentów

I I zwiększenie liczby dokumentów

I I zmniejszenie liczby procedur

I I zwiększenie liczby procedur

I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy

I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

I I inne:

I I inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

□ tak
□ nie
I I nie dotyczy

Komentarz:
Wykonanie postanowień rozporządzenie nie nakłada obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, nie zwiększa
liczby dokumentów ani procedur oraz czasu załatwiania spraw.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie wykracza ponad zmiany jakich dokonuje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U.
z 2017 r. (poz. 1566), nie jest zatem przewidywany dodatkowy wpływ rozporządzenia na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

1X1 środowisko naturalne

I I demografia

I I informatyzacja

I I sytuacja i rozwój regionalny

I I mienie państwowe

1X1 zdrowie

I I inne:
Zmniejszenie ilości pobieranych wód i wprowadzanych ścieków do środowiska
pozwoli na osiągnięcie celów środowiskowych przez jednolite części wód, określone w
planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Będzie to miało wpływ na
poprawę stanu środowiska oraz w konsekwencji na zdrowie ludzi. Stworzy możliwość
Omówienie wpływu

realizacji inwestycji niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości zasobów
wód niezbędnych dla zaopatrzenia ludzi w wodę oraz dla zaopatrzenia sektorów
przemysłu. Umożliwi wywiązanie się Polski jako państwa członkowskiego z obowiązku
wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych, a w konsekwencji umożliwi dalsze
pozyskanie funduszy europejskich na realizację inwestycji służących ochronie przed
powodzią lub zapobiegających skutkom suszy.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne powinno wejść w życie z dniem
wejścia w życie Prawa wodnego tj. z dniem 1 stycznia 2018 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ustalenie jednostkowych stawek opłat pozwoli na realizację obowiązku ponoszenia przez podmioty opłat za usługi wodne.
Ocena skuteczności nowego systemu opłat za usługi wodne będzie dokonywana w 2021 r. na etapie opracowywania
aktualizacji planów gospodarowania wodami.
Zgodnie z art. 572 Prawa wodnego minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, po upływie 5 lat od dnia wejścia
w życie ustawy, przedstawi Sejmowi informację obejmującą informacje dotyczące kosztów ponoszonych przez
poszczególne sektory gospodarki oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z tytułu poboru wody.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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