Projekt z dnia 8.12.2020 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y 1)
z dnia …….……. 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.
2028) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.
U. poz. 472), w załączniku do rozporządzenia we wzorze wniosku o zatwierdzenie taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w części „Załączniki”
w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695, 782, 875 i 1378) – uchwała rady gminy o wyznaczeniu
aglomeracji, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz miejscu jej
publikacji.".
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER INFRASTRUKTURY

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722, 1745, 1927 i 2006).
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem oraz oceną
skutków regulacji (OSR), zwany dalej "projektem rozporządzenia", wprowadza zmianę
polegającą na uzupełnieniu listy załączników do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków o informację
o uchwale rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695, 782, 875 i 1378) oraz miejscu jej
publikacji.
Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń organu regulacyjnego, posiadanie
informacji o wchodzeniu w skład aglomeracji i wykonywanie zadań związanych
z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami w zakresie infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej, w szczególności ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków
Komunalnych i w jego aktualizacjach, może mieć wpływ na strukturę taryf za odprowadzanie
ścieków. Konsekwencją czego jest możliwość właściwej oceny wniosku taryfowego przez
organ prowadzący postępowanie w sprawie zatwierdzenia ww. taryf.
Pomimo, że jest to zmiana o charakterze materialno-technicznym, to z racji wpływu na
obowiązki

przedsiębiorstw

wodociągowo-kanalizacyjnych

zostaną

przeprowadzone

konsultacje społeczne i opiniowanie.
Termin wejścia w życie projektu rozporządzenia został określony po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga 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.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
konsultacji lub uzgodnienia, o których mowa w § 39 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn.
zm.).
Projekt rozporządzenia nie będzie miał negatywnych skutków społeczno-gospodarczych,
ani nie będzie wywierał wpływu na działanie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich
przedsiębiorców.
Projektowana regulacja jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).
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Nazwa projektu

Data sporządzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego 7.12.2020 r.
rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe Źródło:
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Upoważnienie ustawowe

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

art. 23 ust. 1, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy

Ministerstwo Infrastruktury

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.

Marek Gróbarczyk - Sekretarz Stanu

poz. 2028)

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Nr w wykazie prac: 85

Ewelina Kicman – starszy specjalista, Departament
Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo
Infrastruktury
Tel. 22 583 89 56
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
Jaki problem jest rozwiązywany?
Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń organu regulacyjnego, posiadanie informacji o wchodzeniu
w skład aglomeracji i wykonywanie zadań związanych z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami
w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, w szczególności ujętych w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych i w jego aktualizacjach może mieć wpływ na strukturę taryf za
odprowadzanie ścieków. Konsekwencją czego jest możliwość właściwej oceny wniosku taryfowego przez organ
prowadzący postępowanie w sprawie zatwierdzenia ww. taryf.
Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Należy wprowadzić zmianę załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. poz. 472), aby zapewnić
organowi regulacyjnemu możliwość jeszcze efektywniejszego badania struktury taryf za wodę i ścieki. Zmiana
usprawni proces zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez
organ regulacyjny oraz pozwoli na rzetelną ocenę ww. taryf dzięki pełniejszej informacji o czynnikach
potencjalnie wpływających na ich wysokość. Zmiana ta ma charakter materialno-techniczny.
Nie jest możliwe osiągnięcie celów za pomocą innych środków, ze względu na obligatoryjne upoważnienie
ustawowe do wydania rozporządzenia.
Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Ze względu na charakter regulacji odstąpiono od przeprowadzania analizy porównawczej z innymi krajami.
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Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

Aglomeracje na

1587 aglomeracji

Piąta Aktualizacja

Złożenie kopii uchwały rady

podstawie art. 87

Krajowego programu

gminy w sprawie wyznaczenia

ustawy z dnia 20

oczyszczania ścieków

aglomeracji zgodnie z art. 87

lipca 2017 r. –

komunalnych (V AKPOŚK), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -

Prawo wodne (Dz.

przyjęta przez Radę

U. z 2020 r. poz.

Ministrów dnia 31 lipca

310, 695,782, 875 i

2017 r.

Prawo wodne

1378)
Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji społecznych następującym podmiotom:
1) Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”;
2) Związek Gmin Wiejskich RP;
3) Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich;
4) Związek Miast Polskich;
5) Związek Powiatów Polskich;
6) Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP;
7) Unia Metropolii Polskich.
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 na
stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Z uwagi na zakres projektu rozporządzenia, który nie dotyczy problematyki praw i interesów organizacji
pracodawców, zadań związków zawodowych oraz problematyki samorządu terytorialnego, projekt
rozporządzenia nie podlegał opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje pracodawców i organizacje
związkowe oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Projekt rozporządzenia nie dotyczy również spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn.
zm.).
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Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2015 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła
finansowania
Dodatkowe

Regulacja nie spowoduje dodatkowych obciążeń finansowych dla budżetu państwa.

informacje, w
tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do
obliczeń założeń
Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie

0

1

2

zmian
W ujęciu

duże

pieniężny

przedsiębiorstwa

m

sektor mikro-,

(w mln

małych i średnich

zł,

przedsiębiorstw
7

3

5

10

Łącznie (0-10)

ceny stałe rodzina, obywatele
z …… r.)

oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)

W ujęciu

duże

niepienię

przedsiębiorstwa

żnym

sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)

Brak wpływu

Niemierz

(dodaj/usuń)

Brak wpływu

alne

(dodaj/usuń)

Dodatkowe
informacje, w

Wejście w życie projektu rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność

tym wskazanie

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie mikro-, małych i średnich

źródeł danych i

przedsiębiorców oraz sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób

przyjętych do

niepełnosprawnych oraz osób starszych.

obliczeń założeń
Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza

tak

bezwzględnie wymaganymi przez UE

nie

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów

zwiększenie liczby dokumentów

zmniejszenie liczby procedur

zwiększenie liczby procedur

skrócenie czasu na załatwienie sprawy

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

inne:

inne:
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane

tak

do ich elektronizacji.

nie
nie dotyczy

Komentarz:
Wpływ na rynek pracy
Regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy
Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne

demografia

informatyzacja

sytuacja i rozwój

mienie państwowe

zdrowie

regionalny
inne:
Omówienie

Brak wpływu

wpływu
Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Termin wejścia w życie wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia.
W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy
Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
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