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DEFINICJA ŚCIEKÓW W UJĘCIU PRAWNYM
art. 16 ust. 1 pkt 61 prawo wodne

Ścieki to
wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,
ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do
rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach (…)
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz
odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania,
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody
lecznicze i termalne,
wody pochodzące z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni,

DEFINICJA ŚCIEKÓW W UJĘCIU PRAWNYM
art. 16 ust. 1 pkt 61 prawo wodne

Ścieki to
wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych
do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do
górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,
z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia zakładów
górniczych,
wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach
przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj
substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w warunkach
wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych
organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub
organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha
powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;
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RODZAJE ŚCIEKÓW W UJĘCIU PRAWNYM
art. 16 ust. 1 pkt 62, 63, 64 prawo wodne
ścieki bytowe - to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu
lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie
pochodzące z tych budynków,
ścieki komunalne - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków
bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań
własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,
ścieki przemysłowe - rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami
bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z
prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową,
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami
innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.
wody opadowe/roztopowe - ujęte w systemy kanalizacyjne, od stycznia
2018 r., nie posiadają już statusu ścieków.

RODZAJE ŚCIEKÓW W UJĘCIU PRAWNYM
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z zm.)
nieczystości ciekłe
bezodpływowych

-

ścieki

gromadzone

przejściowo

w

zbiornikach

zbiorniki bezodpływowe – instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych
w miejscu ich powstawania.

„Nieczystością ciekłą” może być zarówno ściek bytowy jak i przemysłowy
definiowany zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. 2017 poz. 1566 z zm.)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z zm., tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1152)
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
(Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z zm., tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1454)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.1990.16.95 z zm., tj. Dz.U.2019.00.506)
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PODSTAWA PRAWNA - ścieki
Rozporządzenia 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. 2014.00.1800)
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunków
wprowadzania
ścieków
do
urządzeń
kanalizacyjnych
(Dz.U. 2006.136.964 z zm., tekst jednolity Dz.U.2016 nr 1757)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których
wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.2005.233.1988 z zm.,
zmiana Dz.U.2008.229.1538)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach
przemysłowych (Dz.U.2004.180.1867 z zm., zmiana Dz.U.2015.00.521)

AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
stan: kwiecień 2019 - 6 rozporządzeń

l.p.

adres publikacyjny

tytuł

1

M.P. 2018 poz. 521

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za wydanie decyzji
zatwierdzającej taryfę na rok 2019

2

Dz.U. 2018 poz. 510

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z
dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

3

Dz.U. 2017 poz. 2294

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

4

Dz.U. 2015 poz. 1456

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 sierpnia 2015
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

5

Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

6

Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY PRAWO WODNE
stan: kwiecień 2019 - 32 rozporządzenia
l.p.

adres publikacyjny

1

M.P. 2019 poz. 230

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie
Komisji Europejskiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z projektem
aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich

tytuł

2

M.P. 2019 poz. 173

Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód
morskich

3

M.P. 2018 poz. 1015

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w
sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

4

M.P. 2018 poz. 1012

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w
sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków
oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

5

M.P. 2018 poz. 1011

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w
sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie "Programu działań mających na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu", obowiązujcej od dnia 1 stycznia 2019 r.

6

M.P. 2018 poz. 1010

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w
sprawie wysokości stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r.

7

M.P. 2018 poz. 1009

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w
sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1
stycznia 2019 r.

8

Dz.U. 2019 poz. 528

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie
wykazu substancji priorytetowych

9

Dz.U. 2019 poz. 424

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 lutego 2019 r. w
sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym

10

Dz.U. 2019 poz. 255

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w
kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
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AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY PRAWO WODNE
stan: kwiecień 2019 - 32 rozporządzenia
l.p.

adres
publikacyjny

11

Dz.U. 2019
poz. 244

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego
zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich
ustalania

12

Dz.U. 2019
poz. 227

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne

13

Dz.U. 2019
poz. 184

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018

14

Dz.U. 2018
poz. 2476

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania
kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

15

Dz.U. 2018
poz. 2390

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie
zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich

16

Dz.U. 2018
poz. 2119

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów
na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa

17

Dz.U. 2018
poz. 2031

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie
opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

18

Dz.U. 2018
poz. 1774

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych
dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018

19

Dz.U. 2018
poz. 1586

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszarów i granic aglomeracji

20

Dz.U. 2018
poz. 1580

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

tytuł

AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY PRAWO WODNE
stan: kwiecień 2019
l.p.

adres
publikacyjny

21

Dz.U. 2018
poz. 1547

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie

22

Dz.U. 2018
poz. 1339

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"

23

Dz.U. 2018
poz. 1138

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami
powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego

24

Dz.U. 2018
poz. 654

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni

25

Dz.U. 2017
poz. 2509

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni

26

Dz.U. 2017
poz. 2506

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

27

Dz.U. 2017
poz. 2505

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania
przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni

28

Dz.U. 2017
poz. 2502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi
wodne

29

Dz.U. 2017
poz. 2501

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

30

Dz.U. 2017
poz. 2496

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek
opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

31

Dz.U. 2017
poz. 2492

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

32

Dz.U. 2017
poz. 2464

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych
pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz
pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

tytuł

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z zm.)

Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego
odprowadzania
ścieków,
w
tym
zasady
działalności
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia
warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości
wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
a także ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem
wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.
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Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
(Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z zm.)

Ustawa określa:
1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości,
dotyczące utrzymania czystości i porządku;
2) warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów;
3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w
zakresie uregulowanym w ustawie.

Ustawa podaje definicję „nieczystości ciekłych” - ścieki gromadzone przejściowo w
zbiornikach bezodpływowych
oraz definicję
zbiorników bezodpływowych – instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z zm.)

DEFINICJE

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę - działalność polegająca na
ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków - działalność polegająca na
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne to przedsiębiorca w
rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
prowadzące tego rodzaju działalność.

Art. 3
Dz.U. 2001.72.747 z zm.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZ LOKALNYCH
ZA REALIZACJĘ PROCESU ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ODBIORU ŚCIEKÓW

Ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Art. 7
Dz.U. 1990.16.95 z zm.

Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

ochrony

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i
oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZ LOKALNYCH
ZA REALIZACJĘ PROCESU ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ODBIORU ŚCIEKÓW
Art. 3
Dz.U.1996.132.622 z zm

Ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach

Utrzymanie czystości i porządku w
obowiązkowych zadań własnych gminy.

gminach

należy

do

Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub
wspólnych z innymi gminami:
b)

stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje
nadmierne koszty,

11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w
szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, śniegu, lodu oraz
innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości (…);

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZ LOKALNYCH ZA REALIZACJĘ
PROCESU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODBIORU ŚCIEKÓW

Art. 3 ust. 3
Dz.U.1996.132.622 z zm

Ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach

Gminy prowadzą ewidencję:
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich
opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej;
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli
częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych
osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju
sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez
właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków
wynikających z ustawy.

PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW
ZAANGAŻOWANYCH W GOSPODARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ
Art. 16

ZEZWOLENIA

Dz.U. 2001.72.747 z zm.

Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzania ścieków wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji.
Nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia gminne jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, prowadzące na obszarze własnej gminy działalność (w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków) , na zasadach
określonych w ustawie.

Art. 7
Dz.U. 1996.132.622 z zm.

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wymaga uzyskania
zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) .
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PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW
ZAANGAŻOWANYCH W GOSPODARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ
Art. 19
Dz.U. 2001.72.747 z zm.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działa w ramach uchwalonego
przez radę gminy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa
wodociągowo- kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w
zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
warunki przyłączania do sieci,
techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych,
sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz
wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu
ścieków.

PRZEPISY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW
ZAANGAŻOWANYCH W GOSPODARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ
Art. 5
Dz.U. 2001.72.747 z zm.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność
posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i
odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
Art. 15
Dz.U. 2001.72.747 z zm.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić realizację budowy i
rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie
rozwoju i modernizacji. Plan określa w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)

planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,
przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
sposoby finansowania planowanych inwestycji.

JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW
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PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

PARAMETRY ORGANOLEPTYCZNE
I FIZYKOCHEMICZNE WODY

PODSTAWOWE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ŚCIEKÓW
WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent
redukcji zanieczyszczeń dla ścieków bytowych lub komunalnych wprowadzanych do wód lub
do ziemi

Rozporządzenia 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. 2014.00.1800)
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PODSTAWOWE PARAMETRY JAKOŚCIOWE ŚCIEKÓW
WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent
redukcji zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni
ścieków w aglomeracji

Rozporządzenia 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. 2014.00.1800)

ZGODY WODNOPRAWNE

ZGODA WODNOPRAWNA – art. 388 PW

Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez:
wydanie pozwolenia wodnoprawnego
przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego
wydanie oceny wodnoprawnej
wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4.
Decyzje PW – dot. gromadzenia ścieków, gospodarowania odpadami, lokalizacje cmentarzy, poruszania się
pojazdami w wodach, poruszanie się po wałach przeciwpowodziowych i realizacja robót w pobliżu wałów
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ZGODY
WODNOPRAWNE

art. 389
PW

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
zmianę
zmianę ukształtowania
ukształtowania terenu
terenu na
na gruntach
gruntach
przylegających
przylegających do
do wód,
wód, mającą
mającą wpływ
wpływ na
na warunki
warunki
przepływu
przepływu wód
wód

Usługi
Usługi wodne
wodne
szczególne
szczególne korzystanie
korzystanie zz wód
wód
długotrwałe
długotrwałe obniżenie
obniżenie poziomu
poziomu zwierciadła
zwierciadła
wody
wody podziemnej
podziemnej
rekultywację
rekultywację wód
wód powierzchniowych
powierzchniowych lub
lub wód
wód
podziemnych
podziemnych

prowadzenie
prowadzenie przez
przez wody
wody powierzchniowe
powierzchniowe
płynące
płynące w
w granicach
granicach linii
linii brzegu
brzegu oraz
oraz przez
przez
wały
wały przeciwpowodziowe
przeciwpowodziowe obiektów
obiektów mostowych,
mostowych,
rurociągów,
przewodów
rurociągów, przewodów w
w rurociągach
rurociągach
osłonowych
osłonowych lub
lub przepustów
przepustów
prowadzenie
prowadzenie przez
przez śródlądowe
śródlądowe drogi
drogi
wodne
wodne oraz
oraz przez
przez wały
wały
przeciwpowodziowe
przeciwpowodziowe napowietrznych
napowietrznych linii
linii
energetycznych
energetycznych ii telekomunikacyjnych
telekomunikacyjnych

wprowadzanie
wprowadzanie do
do wód
wód powierzchniowych
powierzchniowych
substancji
substancji hamujących
hamujących rozwój
rozwój glonów
glonów
wykonanie
wykonanie urządzeń
urządzeń wodnych
wodnych
regulację
regulację wód,
wód, zabudowę
zabudowę potoków
potoków górskich
górskich oraz
oraz
kształtowanie
kształtowanie nowych
nowych koryt
koryt cieków
cieków naturalnych
naturalnych

KORZYSTANIE Z WÓD
Ustawa Prawo wodne wyróżnia 3 rodzaje korzystania z wód

POWSZECHNE
art. 32 PW

art. 34
PW

ZWYKŁE

SZCZEGÓLNE

art. 33 PW

art. 34 PW

SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD

DEF
I

NIC
J

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

A

odwadnianie
odwadnianie gruntów
gruntów ii upraw
upraw

rybackie
rybackie korzystanie
korzystanie ze
ze śródlądowych
śródlądowych wód
wód
powierzchniowych
powierzchniowych

użytkowanie
użytkowanie wód
wód znajdujących
znajdujących się
się w
w stawach
stawach ii
rowach
rowach

wykorzystywanie
wykorzystywanie wód
wód do
do celów
celów żeglugi
żeglugi oraz
oraz
spławu
spławu

wprowadzanie
wprowadzanie do
do urządzeń
urządzeń kanalizacyjnych
kanalizacyjnych
będących
będących własnością
własnością innych
innych podmiotów
podmiotów
ścieków
ścieków przemysłowych
przemysłowych zawierających
zawierających
substancje
substancje szczególnie
szczególnie szkodliwe
szkodliwe dla
dla
środowiska
środowiska wodnego
wodnego (lista
(lista substancji
substancji wg
wg rozp.
rozp.

przerzuty
przerzuty wód
wód oraz
oraz sztuczne
sztuczne zasilanie
zasilanie wód
wód
podziemnych
podziemnych

MŚ
MŚ zz 18.11.2014
18.11.2014 –– Dz.U.2014.0.1800)
Dz.U.2014.0.1800)

wykonywanie
wykonywanie na
na nieruchomości
nieruchomości oo
powierzchni
powierzchni powyżej
powyżej 3500
3500 m
m22 robót
robót lub
lub
obiektów
obiektów budowlanych
budowlanych trwale
trwale związanych
związanych zz
gruntem,
mających
wpływ
na
gruntem, mających wpływ na zmniejszenie
zmniejszenie
naturalnej
naturalnej retencji
retencji terenowej
terenowej przez
przez
wyłączenie
wyłączenie więcej
więcej niż
niż 70%
70% powierzchni
powierzchni
nieruchomości
nieruchomości zz powierzchni
powierzchni biologicznie
biologicznie
czynnej
czynnej na
na obszarach
obszarach nieujętych
nieujętych w
w systemy
systemy
kanalizacji
kanalizacji otwartej
otwartej lub
lub zamkniętej
zamkniętej

wydobywanie
wydobywanie zz wód
wód powierzchniowych,
powierzchniowych, w
w
tym
tym zz morskich
morskich wód
wód wewnętrznych
wewnętrznych wraz
wraz zz
wodami
wodami wewnętrznymi
wewnętrznymi Zatoki
Zatoki Gdańskiej
Gdańskiej oraz
oraz
wód
wód morza
morza terytorialnego,
terytorialnego, kamienia,
kamienia, żwiru,
żwiru,
piasku
piasku oraz
oraz innych
innych materiałów,
materiałów, aa także
także
wycinanie
wycinanie roślin
roślin zz wód
wód lub
lub brzegu;
brzegu;
uprawianie
uprawianie na
na wodach
wodach sportu,
sportu, turystyki
turystyki lub
lub
rekreacji
rekreacji przy
przy pomocy
pomocy jednostek
jednostek pływających
pływających
wyposażonych
wyposażonych w
w silnik
silnik spalinowy
spalinowy oo mocy
mocy
silnika
silnika powyżej
powyżej 10
10 kW,
kW, zz wyłączeniem
wyłączeniem dróg
dróg
wodnych;
wodnych;
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art. 34
PW

DEF
I

SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD
c.d.

A

rolnicze
rolnicze wykorzystanie
wykorzystanie ścieków,
ścieków, jeżeli
jeżeli ich
ich
łączna
łączna ilość
ilość jest
jest większa
większa niż
niż 55 m
m33 na
na dobę;
dobę;

chów
chów ryb
ryb w
w sadzach
sadzach
zapewnienie
zapewnienie wody
wody dla
dla funkcjonowania
funkcjonowania
urządzeń
urządzeń umożliwiających
umożliwiających migrację
migrację ryb
ryb
nawadnianie
nawadnianie gruntów
gruntów lub
lub upraw
upraw wodami
wodami w
w
ilości
ilości większej
większej niż
niż średniorocznie
średniorocznie 55 m
m33 na
na
dobę
dobę

korzystanie
korzystanie zz wód
wód na
na potrzeby
potrzeby
działalności
działalności gospodarczej
gospodarczej

art. 16
pkt 65
PW

NIC
J

korzystanie
korzystanie zz wód
wód w
w sztucznych
sztucznych
zbiornikach
zbiornikach wodnych
wodnych usytuowanych
usytuowanych na
na
wodach
wodach płynących,
płynących, przeznaczonych
przeznaczonych do
do
chowu
chowu lub
lub hodowli
hodowli ryb
ryb oraz
oraz innych
innych
organizmów
organizmów wodnych
wodnych

organizacja
organizacja wypoczynku
wypoczynku lub
lub sportów
sportów
wodnych
wodnych w
w ramach
ramach działalności
działalności
gospodarczej
gospodarczej

URZĄDZENIA WODNE:

DEF
I

NIC
J

A

urządzenia
urządzenia lub
lub budowle
budowle piętrzące,
piętrzące,
przeciwpowodziowe
przeciwpowodziowe ii regulacyjne,
regulacyjne, aa także
także
kanały
kanały ii rowy,
rowy,

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

sztuczne
sztuczne zbiorniki
zbiorniki lub
lub stopnie
stopnie wodne
wodne
usytuowane
usytuowane na
na wodach
wodach płynących
płynących oraz
oraz
obiekty
obiekty związane
związane zz tymi
tymi zbiornikami
zbiornikami lub
lub
stopniami,
stopniami,

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

stawy,
stawy, w
w szczególności
szczególności stawy
stawy rybne
rybne oraz
oraz
stawy
stawy przeznaczone
przeznaczone do
do oczyszczania
oczyszczania ścieków
ścieków
albo
albo rekreacji,
rekreacji,

mury
mury oporowe,
oporowe, bulwary,
bulwary, nabrzeża,
nabrzeża, mola,
mola,
pomosty
pomosty ii przystanie,
przystanie,

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

stałe
stałe urządzenia
urządzenia służące
służące do
do dokonywania
dokonywania
przewozów
przewozów międzybrzegowych;
międzybrzegowych;

obiekty
obiekty energetyki
energetyki wodnej,
wodnej,
wyloty
wyloty urządzeń
urządzeń kanalizacyjnych
kanalizacyjnych służące
służące do
do
wprowadzania
wprowadzania ścieków
ścieków do
do wód,
wód, do
do ziemi
ziemi lub
lub
do
do urządzeń
urządzeń wodnych
wodnych oraz
oraz wyloty
wyloty służące
służące do
do
wprowadzania
wprowadzania wody
wody do
do wód,
wód, do
do ziemi
ziemi lub
lub do
do
urządzeń
urządzeń wodnych,
wodnych,

art. 394
PW

ZGŁOSZNIE
ZGODY
WODNOPRAWNE WODNOPRAWNE

wykonanie
wykonanie pomostu
pomostu oo szerokości
szerokości do
do 33 m
m ii
długości
długości całkowitej
całkowitej do
do 25
25 m,
m, stanowiącej
stanowiącej
sumę
sumę długości
długości jego
jego poszczególnych
poszczególnych
elementów
elementów
postój
postój na
na wodach
wodach płynących
płynących statków
statków
przeznaczonych
przeznaczonych na
na cele
cele mieszkaniowe
mieszkaniowe lub
lub
usługowe
usługowe
prowadzenie
prowadzenie przez
przez wody
wody inne
inne niż
niż śródlądowe
śródlądowe
drogi
drogi wodne
wodne napowietrznych
napowietrznych linii
linii
energetycznych
energetycznych ii telekomunikacyjnych
telekomunikacyjnych
wykonanie
wykonanie kąpieliska
kąpieliska lub
lub wyznaczenie
wyznaczenie miejsca
miejsca
okazjonalnie
okazjonalnie wykorzystywanego
wykorzystywanego do
do kąpieli,
kąpieli, w
w
tym
tym na
na obszarze
obszarze morza
morza terytorialnego
terytorialnego
trwałe
trwałe odwadnianie
odwadnianie wykopów
wykopów budowlanych
budowlanych
prowadzenie
prowadzenie robót
robót w
w wodach
wodach oraz
oraz innych
innych
robót,
robót, które
które mogą
mogą być
być przyczyną
przyczyną zmiany
zmiany
stanu
stanu wód
wód podziemnych
podziemnych

wykonanie
wykonanie urządzeń
urządzeń odwadniających
odwadniających obiekty
obiekty
budowlane,
budowlane, oo zasięgu
zasięgu oddziaływania
oddziaływania
niewykraczającym
niewykraczającym poza
poza granice
granice terenu,
terenu,
którego
którego zakład
zakład jest
jest właścicielem
właścicielem
odprowadzanie
odprowadzanie wód
wód zz wykopów
wykopów budowlanych
budowlanych
lub
lub zz próbnych
próbnych pompowań
pompowań otworów
otworów
hydrogeologicznych
hydrogeologicznych
wykonanie
wykonanie stawów
stawów,, które
które nie
nie są
są napełniane
napełniane w
w ramach
ramach
usług
usług wodnych,
wodnych, ale
ale wyłącznie
wyłącznie wodami
wodami opadowymi
opadowymi lub
lub
roztopowymi
roztopowymi lub
lub wodami
wodami gruntowymi,
gruntowymi, oo powierzchni
powierzchni
2
nieprzekraczającej
nieprzekraczającej 500
500 m
m2 ii głębokości
głębokości nieprzekraczającej
nieprzekraczającej
22 m
m od
od naturalnej
naturalnej powierzchni
powierzchni terenu,
terenu, oo zasięgu
zasięgu
oddziaływania
oddziaływania niewykraczającym
niewykraczającym poza
poza granice
granice terenu,
terenu,
którego
którego zakład
zakład jest
jest właścicielem
właścicielem
przebudowa
przebudowa rowu
rowu polegająca
polegająca na
na wykonaniu
wykonaniu
przepustu
przepustu lub
lub innego
innego przekroju
przekroju zamkniętego
zamkniętego
na
na długości
długości nie
nie większej
większej niż
niż 10
10 m
m
przebudowa
przebudowa lub
lub odbudowa
odbudowa urządzeń
urządzeń
odwadniających
odwadniających zlokalizowanych
zlokalizowanych w
w pasie
pasie
drogowym
drogowym dróg
dróg publicznych,
publicznych, obszarze
obszarze
kolejowym,
kolejowym, na
na lotniskach
lotniskach lub
lub lądowiskach;
lądowiskach;

wydobywanie
wydobywanie kamienia,
kamienia, żwiru,
żwiru, piasku,
piasku, innych
innych materiałów
materiałów zz wód
wód w
w związku
związku zz utrzymywaniem
utrzymywaniem wód,
wód, śródlądowych
śródlądowych dróg
dróg
wodnych
właściciela wód.
wód.
wodnych oraz
oraz remontem
remontem urządzeń
urządzeń wodnych,
wodnych, wykonywane
wykonywane w
w ramach
ramach obowiązków
obowiązków właściciela
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USŁUGI WODNE

USŁUGI
USŁUGI WODNE
WODNE –– art.
art. 35
35 Prawo
Prawo wodne
wodne (PW)
(PW)
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.

USŁUGI
USŁUGI WODNE
WODNE -- zakres
zakres –– art.
art. 35
35 ust
ust 33 PW
PW
odprowadzanie
odprowadzanie do
do wód
wód lub
lub do
do urządzeń
urządzeń wodnych
wodnych –– wód
wód opadowych
opadowych lub
lub
roztopowych,
roztopowych, ujętych
ujętych w
w otwarte
otwarte lub
lub zamknięte
zamknięte systemy
systemy kanalizacji
kanalizacji
deszczowej
deszczowej służące
służące do
do odprowadzania
odprowadzania opadów
opadów atmosferycznych
atmosferycznych albo
albo w
w
systemy
systemy kanalizacji
kanalizacji zbiorczej
zbiorczej w
w granicach
granicach administracyjnych
administracyjnych miast;
miast;
trwałe
trwałe odwadnianie
odwadnianie gruntów,
gruntów, obiektów
obiektów lub
lub wykopów
wykopów budowlanych
budowlanych oraz
oraz
zakładów
zakładów górniczych,
górniczych, aa także
także odprowadzanie
odprowadzanie do
do wód
wód –– wód
wód pochodzących
pochodzących
zz odwodnienia
odwodnienia gruntów
gruntów w
w granicach
granicach administracyjnych
administracyjnych miast;
miast;

odprowadzanie
odprowadzanie do
do wód
wód lub
lub do
do ziemi
ziemi wód
wód pobranych
pobranych ii niewykorzystanych.
niewykorzystanych.
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OBOWIĄZKI PODMIOTÓW
KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG WODNYCH
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
PW

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.
NIE DOTYCZY ZWYKŁEGO KORZYSTANIA Z WÓD

art. 36
ust 4
PW

Wody Polskie wyposażają podmioty (korzystające z usług
wodnych), na własny koszt w przyrządy pomiarowe
umożliwiające pomiar ilości pobranych wód lub pomiar
ilości i temperatury wprowadzonych ścieków.
Za zgodą Wód Polskich, można wyposażyć się na własny koszt w przyrządy
pomiarowe umożliwiające pomiar ilości pobranych wód lub pomiar ilości i temperatury
wprowadzonych ścieków.

KOSZTY USŁUG WODNYCH
OPŁATY STAŁE I ZMIENNE ZA POBÓR WÓD
I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
art. 268
PW

Opłaty za usługi wodne uiszcza się 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 w granicach
administracyjnych miast,
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;
wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb
oraz innych organizmów wodnych.
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OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
art. 269
PW

Opłaty za usługi wodne uiszcza się 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;
Opłaty, o której mowa nie ponoszą kościoły i inne związki wyznaniowe. Opłaty
nie ponosi się także za jezdnię dróg publicznych i drogi kolejowe, z których
wody opadowe/roztopowe są odprowadzane przy pomocy urządzeń wodnych
umożliwiających ich retencję lub infiltrację.

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.

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
art. 270
PW

Opłata za usługi wodne za pobór wód składa się z
opłaty stałej oraz opłaty zmiennej uzależnionej od
ilości pobranych wód.

Opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na
potrzeby nawadniania gruntów i upraw oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb.
Opłatę za usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód pochodzących
z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast ponosi
się wyłącznie w formie opłaty stałej (art. 270 ust 3).
Opłata za usługi wodne za pobór wód zleży od ilości pobranej wody oraz
tego czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, przeznaczenia
wody, przepływu SNQ, dostępnych zasobów wodnych (art. 270 ust 6).
Opłata za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od ilości i
jakości ścieków wprowadzanych w ramach pozwolenia wodnoprawnego
albo pozwolenia zintegrowanego (art. 270 ust 8).

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata stała – naliczanie
art. 271
ust 1
PW

Wysokość opłaty stałej za:
1) pobór wód podziemnych,
2) pobór wód powierzchniowych,
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) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym
do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji
rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.
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OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata stała - terminy
art. 271
ust 6
PW
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.

30 kwietnia

25%

31 lipca

25%

31 października

25%

31 stycznia

25%

100%

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata stała – pobór wód
art. 271
PW

Wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych ustala się jako
iloczyn jednostkowej stawki opłaty (JSO), 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.

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 (średni, niski przepływ z wielolecia).

Opłata stała = JSO x czas [d] x Qmax [m3/s]

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata stała – odprowadzanie ścieków
art. 271
ust 5
PW

Wysokość opłaty stałej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty (JSO), czasu
wyrażonego w dniach i określonej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w
pozwoleniu zintegrowanym maksymalnej ilości ścieków wprowadzanych
do wód lub do ziemi, wyrażonej w m3/s.
Opłata stała = JSO x czas [d] x Qmax [m3/s]
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OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata stała – wody opadowe
art. 271
ust 4
PW
Wysokość opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych i
odwadnianie gruntów w granicach administracyjnych miast ustala się
jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i
określonej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu
zintegrowanym maksymalnej ilości wód, wyrażonej w m3/s,
odprowadzanych do wód
Opłata stała = JSO x czas [d] x Qmax [m3/s]

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata zmienna
art. 272
PW
Wysokość opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód
powierzchniowych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i
ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
wyrażonej w m3.
art. 281
PW
W przypadku poboru wód bez wymaganego pozwolenia
(wodnoprawnego lub zintegrowanego) ponosi się opłatę podwyższoną w
wysokości 500% opłaty zmiennej.

art. 561
PW

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata stała – pobór wód
górne stawki na okres 2018-2019

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia będzie określać
jednostkowe stawki opłat stosowane do obliczania opłaty za usługi
wodne.
Do 31.12.2019 r. górne jednostkowe stawki opłat stałych za pobór wód
wynoszą:
POBÓR
POBÓR WÓD
WÓD PODZIEMNYCH
PODZIEMNYCH

500
500 zł
zł na
na dobę
dobę za
za 11 m
m33/s
/s

POBÓR
POBÓR WÓD
WÓD POWIERZCHNIOWYCH
POWIERZCHNIOWYCH

250
/s
250 zł
zł na
na dobę
dobę za
za 11 m
m33/s

Powyższe stawki i termin ich stosowania wskazano także w §15 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U.2017.0.2502)

Zgodnie z art. 552 ust 3 i 6 PW, Wody Polskie ustalają wysokość opłat
za usługi wodne nie uwzględniając SNQ.
Do 31.12.2019 r. Wody Polskie mają opracować metodykę wyznaczania
SNQ na potrzeby ustalania opłat za usługi wodne.

"Ekoinnowacje gospodrki wodno-ściekowej fundamentem budowy miasta inteligentnych rozwiązań", Toruń 15.04.2019 r.

16

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata stała - jednostkowe stawki

Dz.U.
2017.0.2502

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w
sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne
§§ 10.
10. ODPROWADZANIE
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
ŚCIEKÓW
do
do wód
wód lub
lub do
do ziemi
ziemi

250
250 zł
zł na
na dobę
dobę za
za 11 m
m33/s
/s ścieków
ścieków

§§ 6.
6. ODPROWADZENIE
ODPROWADZENIE DO
DO WÓD
WÓD
wód
wód opadowych/roztopowych
opadowych/roztopowych

2,50
2,50 zł
zł na
na dobę
dobę za
za 11 m
m33/s
/s

§§ 7.
7. ODPROWADZNIE
ODPROWADZNIE DO
DO WÓD
WÓD
wód
wód zz odwodnień
odwodnień w
w granicach
granicach
administracyjnych
administracyjnych miast
miast

0,35
0,35 zł
zł na
na dobę
dobę za
za 11 m
m33/s
/s

Dz.U.
2017.0.2502

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata za zmniejszenie retencji terenowej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w
sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

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:

bez
bez urządzeń
urządzeń do
do retencjonowania
retencjonowania wody
wody zz powierzchni
powierzchni uszczelnionych
uszczelnionych
trwale
trwale związanych
związanych zz gruntem
gruntem –– 0,50
0,50 zł
zł za1
za1 m
m22 na
na 11 rok;
rok;
zz urządzeniami
urządzeniami do
do retencjonowania
retencjonowania wody
wody zz powierzchni
powierzchni
uszczelnionych
uszczelnionych oo pojemności:
pojemności:
a)
a) do
do 10%
10% odpływu
odpływu rocznego
rocznego zz powierzchni
powierzchni uszczelnionych
uszczelnionych trwale
trwale
związanych
związanych zz gruntem
gruntem –– 0,30
0,30 zł
zł za
za 11 m
m22 na
na 11 rok,
rok,
b)
b) od
od 10
10 do
do 30%
30% odpływu
odpływu rocznego
rocznego zz obszarów
obszarów uszczelnionych
uszczelnionych trwale
trwale
związanych
związanych zz gruntem
gruntem –– 0,15
0,15 zł
zł za
za 11 m
m22 na
na 11 rok,
rok,
c)
powyżej
30%
odpływu
rocznego
z
powierzchni
uszczelnionych
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych
trwale
na 11 rok.
rok.
trwale związanych
związanych zz gruntem
gruntem –– 0,05
0,05 zł
zł za
za 11 m
m22 na

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
Dz.U.
2017.0.2502
§5

opłata zmienna - jednostkowe stawki
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

STAWKI
STAWKI OPŁAT
OPŁAT ZMIENNYCH
ZMIENNYCH ZA
ZA POBÓR
POBÓR WÓD
WÓD SĄ
SĄ WYZNACZONE
WYZNACZONE DLA
DLA
POSZCZEGÓLNYCH
POSZCZEGÓLNYCH CELÓW
CELÓW WYKORZYSTANIA
WYKORZYSTANIA WODY
WODY
POBÓR
POBÓR WÓD
WÓD PODZIEMNYCH
PODZIEMNYCH –– 0,097
0,097 do
do 0,115
0,115 zł
zł // m
m33
PRZEMYSŁ
PRZEMYSŁ
POBÓR
POBÓR WÓD
WÓD POWIERZCHNIOWYCH
POWIERZCHNIOWYCH –– 0,057
0,057 zł
zł // m
m33
POBÓR
POBÓR WÓD
WÓD PODZIEMNYCH
PODZIEMNYCH –– 0,068
0,068 zł
zł // m
m33
ROLNICTWO
ROLNICTWO

0,05
0,05 zł
zł nawodnienia
nawodnienia

POBÓR
POBÓR WÓD
WÓD POWIERZCHNIOWYCH
POWIERZCHNIOWYCH –– 0,04
0,04 zł
zł // m
m33

ZAOPATRZENIE
ZAOPATRZENIE

LUDNOŚCI
LUDNOŚCI

POBÓR
POBÓR WÓD
WÓD PODZIEMNYCH
PODZIEMNYCH –– 0,068
0,068 zł
zł // m
m33
POBÓR
POBÓR WÓD
WÓD POWIERZCHNIOWYCH
POWIERZCHNIOWYCH –– 0,040
0,040 zł
zł // m
m33
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OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata zmienna - pobór wód
współczynniki różnicujące

Dz.U.
2017.0.2502
§5

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

WODY
WODY PODZIEMNE
PODZIEMNE
wody nie podlegają żadnym procesom uzdatniania lub podlegają
wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji

2
1,25

wody podlegają procesom odżelaziania lub utleniania

1

wody podlegają procesom odmanganiania

0,5

wody podlegają procesom usuwania amonu, koagulacji lub
adsorpcji

0,3

wody podlegają procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata zmienna - pobór wód
współczynniki różnicujące

Dz.U.
2017.0.2502
§5

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

WODY
WODY POWIERZCHNIOWE
POWIERZCHNIOWE
2,8

wody nie podlegają żadnym procesom uzdatniania lub tylko
cedzenie

2,8

stosowanie innych procesów uzdatniania, nie wymienionych niżej

2

stosowanie filtracji pośpiesznej lub infiltracji

1

stosowanie koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo stosowanie
odżelaziania lub odmanganiania wód z ujęć infiltracyjnych

stosowanie procesów membranowych, wymiany jonowej, sorpcji
na węglu aktywnym, utlenianie ozonem lub innymi utleniaczami

0,6

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata zmienna - jednostkowe stawki

Dz.U.
2017.0.2502
§10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

STAWKI
STAWKI OPŁAT
OPŁAT ZMIENNYCH
ZMIENNYCH ZA
ZA ODPROWADZANIE
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
ŚCIEKÓW DO
DO WÓD
WÓD
LUB
LUB DO
DO ZIEMI
ZIEMI ZWIĄZANE
ZWIĄZANE SĄ
SĄ ZZ ŁADUNKIEM
ŁADUNKIEM ZANIECZYSZCZEŃ
ZANIECZYSZCZEŃ
stawki za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami
BZT5

4,28 zł

CHZTCr

1,71 zł

zawiesina og.

0,52 zł

Cl + SO4

0,050 zł

Cl + SO4

0,0142 zł
RZGW Gdańsk

fenole lotne

45,55 zł

heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan,
pentachlorofenol (PCP), aldryna,
dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzena
(HCB), heksachlorobutadiena (HCBD), trichlorometan,
1,2 –dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI),
tetrachloroetylen (PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć,
kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i
srebro – 124,56 zł.

WSPÓŁCZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE: §10 ust. 4-10 rozporządzenia
(współcz. dla BZT5 i CHZT w ściekach bytowych, komunalnych, przemysłowych)
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OPŁATY ZA USŁUGI WODNE
opłata zmienna - jednostkowe stawki

Dz.U.
2017.0.2502
§8

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

STAWKI
STAWKI OPŁAT
OPŁAT ZMIENNYCH
ZMIENNYCH ZA
ZA ODPROWADZANIE
ODPROWADZANIE WÓD
WÓD OPADOWYCH
OPADOWYCH II
ROZTOPOWYCH
ROZTOPOWYCH W
W GRANICACH
GRANICACH MIAST
MIAST
[zł/m3 rok]
0,75

bez urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych

0,625

z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności do 10%
odpływu rocznego z terenów uszczelnionych

0,50

z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności powyżej
10% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych

0,375

z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności powyżej
20% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych

0,075

z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności powyżej
30% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych

OBOWIĄZKI „SPRAWOZDAWCZE”

OBOWIĄZKI
„SPRAWOZDAWCZE”
pobór wody, odprowadzanie ścieków

Rozporządzenie MŚ z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub
urządzeni i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji
(Dz.U.2008.2015.1366)
Zakres?

Informacje o ilości pobieranej wody, ilości
wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi

Termin?

Co miesiąc

Gdzie wysłać?

Organ ochrony środowiska wydający pozwolenie
WIOŚ
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OBOWIĄZKI
„SPRAWOZDAWCZE”
pobór wody, odprowadzanie ścieków

Art. 552 ust 2b Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz.U. 2017 poz. 1566 z zm.)

Zakres?

Informacje o ilości pobieranej wody, ilości
wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi

Termin?

30 dni po zakończonym kwartale

Gdzie wysłać?

Zarząd zlewni Wód Polskich

OBOWIĄZKI
„SPRAWOZDAWCZE”
wywóz nieczystości ciekłych

Art. 9o Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z zm., tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 1454)

Zakres?

Informacje o ilości i rodzaju odebranych
nieczystości ciekłych

Termin?

30 dni po zakończonym kwartale

Gdzie wysłać?

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta

OBOWIĄZKI
„SPRAWOZDAWCZE”
pobór wody / odprowadzanie ścieków

Art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz.U. 2012.00.591 z zm.)

Zakres?

Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i
ładunkach zanieczyszczeń, formularz OS-3

Termin?

Do 30 stycznia za poprzedni rok

Gdzie wysłać?

GUS
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OBOWIĄZKI
„SPRAWOZDAWCZE”
eksploatacja wodociągu / kanalizacji

Art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz.U. 2012.00.591 z zm.)

Zakres?

Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji,
formularz M-06

Termin?

do 2 lutego za poprzedni rok

Gdzie wysłać?

GUS

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PODMIOTÓW
ZAANGAŻOWANYCH W GOSPODARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ
podsumowanie
Uzyskanie odpowiedniego zezwolenia w zakresie przepisów o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego z zakresu wykonanie urządzeń
wodnych, szczególnego korzystania z wód, korzystania z usług wodnych,
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, pobór wody powierzchniowej
lub podziemnej.
Wykonywanie badań jakości pobieranej wody, odprowadzanych ścieków.
Przedkładanie organom ochrony środowiska, WIOŚ oraz Zarządom Zlewni
Wód Polskich, GUS informacji o ilości i jakości pobieranej wody, ilości i
jakości odprowadzanych ścieków.
Uiszczanie opłat stałych i zmiennych za korzystanie z wód – Wody Polskie

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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