Zestawienie najważniejszych zmian dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej
w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw,
który ukazał się na stronie internetowej Sejmu RP w dniu 16.07.2019 r.
Projekt ustawy

Obowiązująca ustawa

Komentarz

Art. 271
 ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a. Opłatę stałą ponosi się za okres
od dnia, w którym pozwolenie
wodnoprawne albo pozwolenie
zintegrowane stało się ostateczne do
dnia jego wygaśnięcia, cofnięcia lub
utraty mocy bez względu na
przyczynę.”

 brak aktualnie
obowiązującego przepisu.

 ust. 5b otrzymuje brzmienie:
„5b. W przypadku realizacji
przedsięwzięcia w zakresie obiektów
liniowych, opłatę stałą ponosi się za
okres od dnia przystąpienia do
użytkowania urządzenia wodnego
służącego do realizacji usług
wodnych.”

 brak aktualnie
obowiązującego przepisu.

Zaproponowany przepis wskazuje
termin, od którego ponosi się opłatę
za usługi wodne w formie opłaty
stałej. Jest on mianowicie uzależniony
od daty, kiedy pozwolenie
wodnoprawne lub pozwolenie
zintegrowane stanie się ostateczne.
Jednocześnie przepis wskazuje
wyjątek od wyżej wymienionej reguły
w odniesieniu do obiektów liniowych.
W tym wypadku opłatę ponosi się za
okres od dnia przystąpienia do ich
użytkowania.

Art. 388
 w ust. 2 wprowadzenie do
wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, o którym mowa w
art. 389 pkt 6–10 oraz art. 390 ust. 1
pkt 1,następuje przed uzyskaniem:” ,

 w ust. 2 wprowadzenie do
wyliczenia posiada brzmienie:
„Wydanie pozwolenia
wodnoprawnego lub przyjęcie
zgłoszenia wodnoprawnego następuje
przed uzyskaniem”,

 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, o którym mowa w
art. 389 pkt 6–10 oraz w art. 390 ust. 1
pkt 1, lub przyjęcie zgłoszenia
wodnoprawnego następuje także
przed dokonaniem zgłoszenia budowy
lub wykonania robót budowlanych
oraz zgłoszenia zmiany sposobu
użytkowania obiektu budowlanego lub
jego części na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane.”

 ust. 3 posiada brzmienie:
„3. Wydanie pozwolenia
wodnoprawnego lub przyjęcie
zgłoszenia wodnoprawnego następuje
także przed dokonaniem zgłoszenia
budowy lub wykonania robót
budowlanych oraz zgłoszenia zmiany
sposobu użytkowania obiektu
budowlanego lub jego części na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994r. –Prawo budowlane.”

Zgodnie z uzasadnieniem
proponowana zmiana umożliwić ma
uzyskiwanie pozwoleń
wodnoprawnych na usługi wodne i
szczególne korzystanie z wód również
na etapie oddawania inwestycji do
użytkowania, czyli wtedy, kiedy te
usługi wodne są faktycznie
wykonywane. Taka zmiana nie będzie
wymagała regulacji przejściowych,
ponieważ umożliwi uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego na
późniejszym etapie prowadzonej
inwestycji.

Art. 478
 pkt 5a otrzymuje brzmienie:
„5a) wbrew przepisom art. 75a
wprowadza wody opadowe lub
roztopowe, ujęte w otwarte lub
zamknięte systemy kanalizacji
deszczowej służące do odprowadzania
opadów atmosferycznych:
a) bezpośrednio do wód podziemnych,
b) do urządzeń wodnych, o ile wody te
zawierają substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego
określone w przepisach wydanych na

 brak aktualnie
obowiązującego przepisu.

Zgodnie z uzasadnieniem
proponowana zmiana ma na celu
wprowadzenie przepisu karnego
sankcjonującego przypadek działania
wbrew przepisowi art. 75a ustawy,
który zakazuje wprowadzania wód
opadowych lub roztopowych, ujętych
w otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacji deszczowej służące do
odprowadzania opadów
atmosferycznych bezpośrednio do
wód podziemnych oraz do urządzeń

podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, jeżeli
byłoby to niezgodne z warunkami
określonymi w przepisach wydanych
na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 4”

wodnych, o ile wody te zawierają
substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego określone w
przepisach wydanych na podstawie
art. 99 ust. 1 pkt 1, jeżeli byłoby to
niezgodne z warunkami określonymi w
przepisach wydanych na podstawie
art. 99 ust. 1 pkt 4.
Art. 552

 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W okresie od dnia wejścia w życie
ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r.
Wody Polskie ustalają wysokość opłat
za usługi wodne, nie uwzględniając
średniego niskiego przepływu z
wielolecia (SNQ).”

 ust. 3 posiada brzmienie:
„3. W okresie od dnia wejścia w życie
ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r.
Wody Polskie ustalają wysokość opłat
za usługi wodne, nie uwzględniając
średniego niskiego przepływu z
wielolecia (SNQ).”

 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Do dnia 31 grudnia 2021 r. Wody
Polskie opracują metodykę
wyznaczania średniego niskiego
przepływu z wielolecia (SNQ), na
potrzeby ustalania wysokości opłat za
usługi wodne.”

 ust. 6 posiada brzmienie:
„6. Do dnia 31 grudnia 2019 r. Wody
Polskie opracują metodykę
wyznaczania średniego niskiego
przepływu z wielolecia (SNQ), na
potrzeby ustalania wysokości opłat za
usługi wodne.

Zaproponowano wydłużenie o 2 lata
okresu kiedy opłaty za usługi wodne
będą ustalane bez uwzględnienia
średniego niskiego przepływu z
wielolecia – SNQ. Datą graniczną
będzie 31 grudnia 2021 r. Do tego
czasu Wody Polskie opracują
metodykę wyznaczania SNQ.

Art. 552a
 art. 552a otrzymuje
brzmienie:
„Art. 552a. W przypadku gdy
pozwolenie wodnoprawe albo
pozwolenie zintegrowane nie określa
zakresu korzystania z wód w m3/s,
ustalenia wysokości opłaty stałej za
usługi wodne, o których mowa w art.
271 ust. 2–5, dokonuje się z
uwzględnieniem wyrażonych w m3 na
godzinę maksymalnych ilości
możliwych do:
1) pobrania wód podziemnych albo
powierzchniowych ,
2) odprowadzania 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,
3) odprowadzania do wód – wód
pochodzących z odwodnienia
gruntów w granicach
administracyjnych miast,
4) wprowadzania ścieków do wód
lub do ziemi – określonych w
pozwoleniach wodnoprawnych
albo pozwoleniach zintegrowanych
i przeliczonych na m3/s.”

 brak aktualnie
obowiązującego przepisu.

Zaproponowano zmianę polegającą na
ustalaniu wysokości opłaty stałej za
usługi wodne za:
- pobór wód podziemnych,
- pobór wód powierzchniowych,
- 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,
- odprowadzanie do wód - wód
pochodzących z odwodnienia gruntów
w granicach administracyjnych miast,
- wprowadzanie ścieków do wód lub
do ziemi,
na podstawie m3 na godzinę, w
przypadku kiedy pozwolenie
wodnoprawe albo pozwolenie
zintegrowane nie określa zakresu
korzystania z wód w m3/s.

Art. 561
 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„Do dnia 31 grudnia 2021 r. górne
jednostkowe stawki opłat za pobór
wód w formie opłaty stałej wynoszą:”

 wprowadzenie do wyliczenia
posiada brzmienie:
„Do dnia 31 grudnia 2019 r. górne
jednostkowe stawki opłat za pobór
wód w formie opłaty stałej wynoszą:”

Zaproponowano wydłużenie o 2 lata
okresu stosowania górnych
jednostkowych stawek opłat za pobór
wód w formie opłaty stałej za pobór
wód podziemnych i powierzchniowych
w sposób ryczałtowy.
Do 31 grudnia 2021 r. będą one
wynosić:
1) za pobór wód podziemnych –
500zł na dobę za 1m3/s za
określony w pozwoleniu
wodnoprawnym albo w
pozwoleniu zintegrowanym
maksymalny pobór wody;
2) za pobór wód
powierzchniowych –250zł na
dobę za 1m3/s za określony w
pozwoleniu wodnoprawnym
albo w pozwoleniu
zintegrowanym maksymalny
pobór wody.

Art. 562
 art. 562 otrzymuje brzmienie:
„Art. 562. Organy właściwe w
sprawach pozwoleń wodnoprawnych
oraz pozwoleń zintegrowanych, w
terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.,
na wniosek zainteresowanych
zakładów mogą dokonać zmiany
pozwoleń wodnoprawnych na pobór
wód powierzchniowych lub wód
podziemnych lub pozwoleń
zintegrowanych w zakresie poboru
wód powierzchniowych lub wód
podziemnych, ustalając w tych
pozwoleniach rzeczywiste
maksymalne ilości pobieranej wody
przez te zakłady.”

 art. 562 posiada brzmienie:
„Art. 562. Organy właściwe w
sprawach pozwoleń wodnoprawnych
oraz pozwoleń zintegrowanych, w
terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.,
na wniosek zainteresowanych
zakładów mogą dokonać zmiany
pozwoleń wodnoprawnych na pobór
wód powierzchniowych lub wód
podziemnych lub pozwoleń
zintegrowanych w zakresie poboru
wód powierzchniowych lub wód
podziemnych, ustalając w tych
pozwoleniach rzeczywiste
maksymalne ilości pobieranej wody
przez te zakłady”

Zaproponowano wydłużenie o 2 lata
czasu, kiedy na wniosek
zainteresowanych podmiotów będzie
można dokonać zmiany pozwoleń
wodnoprawnych lub pozwoleń
zintegrowanych na pobór wód
powierzchniowych lub wód
podziemnych. Organy właściwe w
sprawach pozwoleń wodnoprawnych
oraz pozwoleń zintegrowanych będą
mogły dokonać takiej zmiany do dnia
31 grudnia 2021 r.

Art. 574
 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) art. 274 pkt 1, który wchodzi w
życie z dniem 1 stycznia 2022 r.”

 pkt 4 posiada brzmienie:
„4) art. 274 pkt 1, który wchodzi w
życie z dniem 1 stycznia 2020 r.”

Zaproponowano wydłużenie o 2 lata
czasu, kiedy górne jednostkowe stawki
opłat za usługi wodne za pobór wód w
formie opłaty stałej uzależnione będą
od dostępnych zasobów wód
podziemnych (dla wód podziemnych)
oraz od średniego niskiego przepływu
z wielolecia – SNQ (dla wód
powierzchniowych). Zaczną one
obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

