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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 640) 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566) 

 

[Art. 1. 

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, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także 

zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska 

i optymalizacji kosztów.] 

 

<Art. 1. 

Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym: 

1) zasady: 

a) działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 

b) tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości 

wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

c) ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony 

środowiska i optymalizacji kosztów; 

2) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;  
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3) tryb zatwierdzania taryf oraz organ regulacyjny i jego zadania.> 

 

Art. 18. 

Zezwolenie powinno określać w szczególności: 

1)   oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, jego siedzibę i adres; 

2)   datę podjęcia działalności; 

3)   przedmiot i obszar działalności; 

4)   wymagania w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

[5)   warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania regulaminu, o 

którym mowa w art. 19 ust. 1;] 

<5) warunki, zakres i tryb kontroli realizacji zezwolenia i przestrzegania 

regulaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 3> 

6)   warunki wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej 

niedoboru; 

7)   zobowiązanie do prowadzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

racjonalnej gospodarki w zakresie działalności objętej zezwoleniem; 

8)   warunki cofnięcia zezwolenia; 

9)   warunki dotyczące okoliczności, w których zezwolenie może być cofnięte bez 

odszkodowania. 

 

<Art. 18da. 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje organowi regulacyjnemu kopię 

ostatecznej decyzji w sprawie wydania zezwolenia, jego zmiany albo cofnięcia w 

terminie 7 dni od dnia, w którym ta decyzja stała się ostateczna. Wraz z kopią 

ostatecznej decyzji w sprawie wydania zezwolenia przekazuje się kopię wniosku, o 

którym mowa w art. 17.> 

 

[Art. 19. 

1. Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany 

dalej "regulaminem". Regulamin jest aktem prawa miejscowego. 
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2. Regulamin powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym: 

1)   minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

2)   szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

3)   sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

4)   warunki przyłączania do sieci; 

5)   techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych; 

6)   sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

wykonanego przyłącza; 

7)   sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków; 

8)   standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji 

oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i 

odprowadzaniu ścieków; 

9)   warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.] 

 

<Art. 19. 

1. Rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 

2. Organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, 

na które służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia 

doręczenia tego projektu. 

3. Rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 

4. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest aktem prawa 

miejscowego. 

5. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym: 
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1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług; 

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach; 

4) warunki przyłączania do sieci; 

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych; 

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

odbioru wykonanego przyłącza; 

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i 

odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci 

kanalizacyjnej ścieków; 

8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz 

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody 

i odprowadzaniu ścieków; 

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

6. Rada gminy przekazuje wojewodzie uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków wraz z opinią, o której mowa w ust. 2.> 

 

Art. 20. 

[1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok.] 

<1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat.> 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na podstawie niezbędnych 

przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług. 

3. Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych taryfowych 

grup odbiorców usług na podstawie udokumentowanych różnic kosztów zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

4. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ustalają niezbędne przychody, o których 

mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności: 

[1)   koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku 

obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem 

planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy;] 
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<1) koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w latach obrachunkowych 

obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z 

uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania 

taryfy;> 

2)   zmiany warunków ekonomicznych oraz wielkość usług i warunki ich świadczenia; 

3)   koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o 

których mowa w art. 21 ust. 1. 

5. Ewidencja księgowa, o której mowa w ust. 4 pkt 1, powinna w szczególności umożliwiać: 

1)   wydzielenie kosztów stałych i zmiennych, przychodów związanych z poszczególnymi 

rodzajami działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a także w 

odniesieniu do poszczególnych taryf; 

[2)   ustalenie kosztów związanych z działalnością inwestycyjną w poprzednim roku 

obrachunkowym;] 

<2) ustalenie kosztów związanych z działalnością inwestycyjną w poprzednich 

3 latach obrachunkowych, z tym że jeżeli okres prowadzenia działalności przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jest krótszy niż 3 

lata obrachunkowe, ustalenie tych kosztów obejmuje okres liczony od dnia 

rozpoczęcia tej działalności;> 

3)   dokonanie alokacji niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców 

usług. 

 

Art. 24. 

[1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf 

zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem 

wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o 

ich zatwierdzenie. 

3. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza 

szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz aktualny plan. 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie 

z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod 

względem celowości ich ponoszenia. 
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5. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia 

wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one 

sporządzone niezgodnie z przepisami. 

5a. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf 

albo niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, czas 

obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia 

przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Przepis 

ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

5b. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia 

taryf, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie 

po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu 

rozstrzygnięcia nadzorczego.] 

6. Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich 

taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu 

wodociągowo-kanalizacyjnemu. 

[7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej 

prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o 

której mowa w ust. 1. 

8. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy 

zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 

70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. 

9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza w miejscowej prasie lub w sposób 

zwyczajowo przyjęty taryfy, o których mowa w ust. 5b lub 8, w terminie co najmniej 7 dni 

przed dniem wejścia ich w życie. 

9a. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w 

drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż 

o 1 rok. 

9b. W uzasadnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 9a, zamieszcza się w szczególności 

informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz warunków ekonomicznych 

uzasadniających przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf. 

9c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9a, nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i 

stawek opłat oraz planu. 

10. Taryfy obowiązują przez 1 rok, z zastrzeżeniem ust. 5a, 5b i 9a. 
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11. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat 

wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki 

podatku. 

12. W sytuacji zmiany taryf, o której mowa w ust. 11, taryfy te wchodzą w życie z dniem, w 

którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

13. Do zmienionych taryf ust. 9 stosuje się odpowiednio.] 

 

[Art. 24a. 

1. W okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub 

utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przez 

istniejące przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków 

obowiązują ceny i stawki opłat uchwalone przez radę gminy, zapewniające pokrycie 

uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest podejmowana na wniosek wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) w terminie co najmniej 14 dni przed powołaniem lub utworzeniem 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, lub podjęciem przez istniejące 

przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, podstawę do określenia cen i stawek opłat 

stanowią planowane dla pierwszego roku działalności przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego koszty zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ogłasza uchwalone ceny i stawki opłat w miejscowej 

prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, 

o której mowa w ust. 1.] 

 

<Art. 24b. 

1. Taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, z wyłączeniem taryfy 

zmienionej w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. 
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2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu 

wniosek o zatwierdzenie taryfy w terminie 120 dni przed dniem upływu okresu 

obowiązywania dotychczasowej taryfy. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera określenie przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego, gminy, na terenie której działa to przedsiębiorstwo, gminy, na 

terenie której ma obowiązywać taryfa, oraz okresu obowiązywania taryfy. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1) projekt taryfy; 

2) uzasadnienie. 

5. W uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zamieszcza się w szczególności 

informacje dotyczące: 

1) zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia; 

2) standardów jakościowych usług, w tym informację dotyczącą wpływu określonej 

taryfy na poprawę jakości usług; 

3) spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji 

kosztów; 

4) zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryfy; 

5) bilansowania ilościowego i jakościowego wód powierzchniowych i wód 

podziemnych. 

6. Do uzasadnienia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dołącza się: 

1) sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe; 

2) plan, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 7; 

3) informację o ilości zakupionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne wody i jej cenie lub informację o ilości ścieków wprowadzonych 

do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa i cenie za ich 

wprowadzenie – za ostatnie 3 lata obrotowe; 

4) tabele będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat, określające: 

a) porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z 

cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę, 

b) porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z 

cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków, 

c) ustalenie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego, 
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d) alokację niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo- 

-kanalizacyjnego według taryfowych grup odbiorców usług w okresie 

obowiązywania nowych taryf, 

e) współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf rozumiane jako 

współczynniki określające procentowy udział w łącznych kosztach danego 

rodzaju kosztów związanych z określoną taryfową grupą odbiorców usług, 

f) kalkulację cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

metodą alokacji prostej, 

g) zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według 

taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody 

oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w 

okresie obowiązywania nowych taryf, 

h) skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzanie ścieków, 

i) analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód, z uwzględnieniem zasady 

zwrotu kosztów usług wodnych oraz długoterminowych prognoz dotyczących 

możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych na 

obszarze zlewni lub jej części. 

7. Jeżeli okres powadzenia działalności przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków jest krótszy niż 3 lata, sprawozdania finansowe, o których 

mowa w ust. 6 pkt 1, oraz informacja, o której mowa w ust. 6 pkt 3, obejmują okres 

liczony od dnia rozpoczęcia tej działalności. 

 

Art. 24c. 

1. Organ regulacyjny, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w 

art. 24b ust. 2: 

1) ocenia projekt taryfy, o którym mowa w art. 24b ust. 4 pkt 1, oraz uzasadnienie, 

o którym mowa w art. 24b ust. 4 pkt 2, pod względem zgodności z: 

a) przepisami ustawy, 

b) przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; 

2) analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym 
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marżę zysku, oraz weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod 

względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów 

odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. 

2. Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy, o których mowa w ust. 1, jest pozytywny, 

organ regulacyjny zatwierdza taryfę w drodze decyzji. 

3. Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy, o których mowa w ust. 1, jest negatywny, 

organ regulacyjny odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia taryfy oraz nakłada 

obowiązek w tej decyzji, w terminie w niej określonym, na przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne przedłożenia poprawionego projektu taryfy, o którym 

mowa w art. 24b ust. 4 pkt 1, lub poprawionego uzasadnienia, o którym mowa 

w art. 24b ust. 4 pkt 2, wskazując elementy projektu taryfy lub uzasadnienia 

wymagające poprawienia. 

4. Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy, o których mowa w ust. 1, jest negatywny z 

powodu warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, wskazujących na konieczność 

obniżenia cen i stawek opłat poniżej cen i stawek opłat zawartych w projekcie taryfy, 

a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie przedłożyło w terminie 

określonym w decyzji, o której mowa w ust. 3, poprawionego projektu taryfy, o 

którym mowa w art. 24b ust. 4 pkt 1, lub poprawionego uzasadnienia, o którym 

mowa w art. 24b ust. 4 pkt 2, organ regulacyjny określa, w drodze decyzji, 

tymczasową taryfę, biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne wykonywania 

działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz 

zapewniając pokrycie uzasadnionych kosztów tego przedsiębiorstwa. 

5. Określenie tymczasowej taryfy nie zwalnia przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego z obowiązku przedłożenia poprawionego projektu taryfy, o którym 

mowa w art. 24b ust. 4 pkt 1, wraz z poprawionym uzasadnieniem, o którym mowa 

w art. 24b ust. 4 pkt 2. 

6. Stronami postępowań w sprawach wydania decyzji, o których mowa w ust. 2–4, są 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz właściwy wójt (burmistrz, 

prezydent miasta). Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest gminną 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, stroną postępowania 

jest wyłącznie to przedsiębiorstwo. 
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7. Tymczasową taryfę stosuje się do czasu wejścia w życie taryfy zatwierdzonej zgodnie z 

ust. 2. 

 

Art. 24d. 

1. Za wydanie decyzji, o której mowa w art. 24c ust. 2, przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne ponosi opłatę w wysokości 500 zł. Wpływy z tej opłaty stanowią 

przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się na rachunek bankowy organu 

regulacyjnego, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 

24c ust. 2, stała się ostateczna. 

3. Stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega z dniem 1 stycznia każdego roku 

zmianie w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i 

usług konsumpcyjnych, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” za rok poprzedni. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 1 sierpnia 

każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawki opłaty, o której mowa 

w ust. 1, na rok następny. 

 

Art. 24e. 

1. W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 24c ust. 2 lub 4, 

stała się ostateczna, organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową 

taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

2. Właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo 

tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

właściwej gminy. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo 

tymczasową taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punktach 

obsługi klientów. 
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Art. 24f. 

1. Zatwierdzona taryfa oraz tymczasowa taryfa wchodzą w życie po upływie 7 dni od 

dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 24e ust. 1. 

2. Jeżeli organ regulacyjny nie wyda decyzji, o której mowa w art. 24c ust. 2 lub 3, w 

terminie, o którym mowa w art. 24c ust. 1, taryfa wchodzi w życie po upływie 120 dni 

od dnia doręczenia jej projektu organowi regulacyjnemu wraz z wnioskiem o 

zatwierdzenie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, taryfę ogłasza na swojej stronie internetowej 

oraz udostępnia w punktach obsługi klientów przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne. 

 

Art. 24g. 

Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej 

taryfy. 

 

Art. 24h. 

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków ceny i 

stawki opłat wskazane w taryfie mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze 

zmiany stawki podatku. 

2. W przypadku zmiany taryfy, o której mowa w ust. 1, taryfa ta wchodzi w życie 

z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług stosowana dla 

usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

3. Przepisy art. 24e stosuje się odpowiednio do ogłaszania taryfy, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 24i. 

1. W okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia podjęcia działalności przez powołane lub 

utworzone przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub podjęcia przez 

istniejące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nowego rodzaju działalności 

gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 

odprowadzania ścieków obowiązują ceny i stawki opłat zatwierdzone przez organ 

regulacyjny, w drodze decyzji, zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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2. Organ regulacyjny wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, na wniosek właściwego 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w terminie co najmniej 14 dni przed 

powołaniem lub utworzeniem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub 

podjęciem przez istniejące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nowego 

rodzaju działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

3. Podstawę do określenia cen i stawek opłat stanowią planowane dla pierwszego roku 

działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego koszty zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. 

4. W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna, organ regulacyjny: 

1) doręcza tę decyzję przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu oraz 

właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta); 

2) ogłasza ceny i stawki opłat na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

5. Właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza ceny i stawki opłat na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy w terminie 7 

dni od dnia doręczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza ceny i stawki opłat na 

swojej stronie internetowej lub udostępnia je w punktach obsługi klientów w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1. 

7. Ceny i stawki opłat wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 2. 

 

Art. 24j. 

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to 

z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług 

i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie 

obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek 

o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz 

uzasadnieniem, jednak nie później niż przed rozpoczęciem biegu terminu 120 dni od 

planowanego dnia wejścia w życie nowej taryfy. Przepisy art. 24b–24e i art. 24f ust. 1 

stosuje się odpowiednio. 
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2. W decyzji zatwierdzającej taryfę orzeka się o skróceniu czasu obowiązywania 

dotychczasowej taryfy.> 

 

 

[Art. 25. 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbędny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu 

taryf, biorąc pod uwagę: 

1)   zestawienie cen i stawek opłat; 

2)   kalkulację opłat; 

3)   plan, o którym mowa w art. 21 ust. 1; 

4)   informacje finansowe zawierające sprawozdania finansowe.] 

 

<Art. 25. 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku, o którym mowa w art. 24b ust. 2, kierując się potrzebą ujednolicenia oraz 

usprawnienia procesu zatwierdzania taryfy.> 

 

 

<Rozdział 5a 

Organ regulacyjny 

 

Art. 27a. 

1. Organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

2. Właściwość miejscowa organu regulacyjnego odpowiada umiejscowieniu siedzib 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie oraz zasadniczemu trójstopniowemu podziałowi terytorialnemu 

państwa. 

3. Do zadań organu regulacyjnego należy: 

1) opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

2) zatwierdzanie taryf; 
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3) rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi 

a odbiorcami usług; 

4) wymierzanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 29; 

5) zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie średnich cen dostaw wody i odbioru 

ścieków i publikowanie informacji o tych cenach; 

6) sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania 

działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

4. Zadania organu regulacyjnego nie wyłączają uprawnień innych organów 

wynikających z przepisów odrębnych. 

5. Organ regulacyjny prowadzi punkty informacyjne dla odbiorców usług. 

 

Art. 27b. 

1. W celu wykonywania zadań określonych w ustawie organ regulacyjny może wzywać 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, odbiorcę usług lub gminę, w 

wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, do przekazania informacji lub 

dokumentów niezbędnych do wykonywania tych zadań. 

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) wskazanie zakresu informacji lub dokumentów; 

2) wskazanie celu wezwania; 

3) wskazanie terminu przekazania informacji lub dokumentów; 

4) pouczenie o sankcjach za nieprzekazanie informacji lub dokumentów oraz za 

przekazanie informacji lub dokumentów nieprawdziwych lub wprowadzających 

w błąd. 

 

Art. 27c. 

1. Do postępowania przed organem regulacyjnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1257). 

2. Organem wyższego stopnia w sprawach decyzji wydawanych na podstawie przepisów 

ustawy w stosunku do organu regulacyjnego jest Prezes Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, z wyłączeniem decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1. 
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Art. 27d. 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, 

właściwość miejscową dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, kierując się koniecznością 

zapewnienia skuteczności wykonywania zadań określonych w przepisach ustawy. 

 

Rozdział 5b 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi 

a odbiorcami usług 

 

Art. 27e. 

1. W sprawach spornych dotyczących: 

1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, 

2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy 

przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie 

nieruchomości do sieci 

– na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji. 

2. Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, o którym mowa w ust. 1, może polegać na 

nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu: 

1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków; 

2) przywrócenia dostawy wody; 

3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego; 

4) przyłączenia do sieci. 

3. Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, 

na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, 

lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.  

 

Art. 27f. 

1. Od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w 

Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 
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2. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1, toczy 

się na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.) o postępowaniu 

w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego. 

3. Do postanowień, o których mowa w art. 27e ust. 3, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się 

odpowiednio, z tym że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

postanowienia.> 

 

[Art. 29. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje taryfy: 

1)   nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia radzie gminy do zatwierdzenia, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1, lub 

2)   zawyżając ceny lub stawki opłat zatwierdzone zgodnie z art. 24 ust. 5 lub 

zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o których mowa w art. 

24 ust. 5b i 8. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza wójt (burmistrz, prezydent miasta) w 

drodze decyzji. 

3. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód gminy. 

4. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% przychodu 

ukaranego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, osiągniętego w poprzednim 

roku podatkowym. 

5. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z 

innej formy nadwyżki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki. 

6. Ustalając wysokość kary pieniężnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) uwzględnia stopień 

szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasową działalność przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego i jego możliwości finansowe. 

7. Niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

wójt (burmistrz, prezydent miasta) może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, na 

kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że kara ta może być 

wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. Przepis 

ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 
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<Art. 29. 

1. Karze pieniężnej podlega, kto stosuje taryfy: 

1) nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia do zatwierdzenia, o którym 

mowa w art. 24b ust. 1; 

2) zawyżając ceny lub stawki opłat. 

2. Tej samej karze podlega, kto zawyża ceny i stawki zatwierdzone zgodnie z art. 24i ust. 

1. 

3. Karze pieniężnej podlega, kto nie przekazał informacji lub dokumentów na wezwanie 

organu regulacyjnego, o którym mowa w art. 27b ust. 1, lub przekazał nieprawdziwe 

albo wprowadzające w błąd informacje lub dokumenty. 

4. Kary pieniężne wymierza organ regulacyjny w drodze decyzji. 

5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, wskazuje się numer rachunku bankowego, na 

który uiszcza się karę pieniężną. 

6. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w: 

1) ust. 1 i 2 – nie może przekroczyć 15% przychodu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego osiągniętego w poprzednim roku podatkowym; 

2) ust. 3 – nie może przekroczyć 100 000 zł. 

7. Kara pieniężna, o której mowa w ust. 1 i 2, jest płatna z dochodu po opodatkowaniu 

lub z innej formy nadwyżki przychodu nad wydatkami zmniejszonej o podatki. 

8. Niezależnie od kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne organ regulacyjny może nałożyć karę pieniężną na osobę sprawującą 

funkcję kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że 

wysokość tej kary pieniężnej nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego 

wynagrodzenia. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

9. Kary pieniężne uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której 

mowa w ust. 4, stała się ostateczna. 

10. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w 

trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 i 1475). 

11. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

12. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. – Kodeks postępowania administracyjnego w sprawach decyzji, o których mowa w 

ust. 4, jest Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.> 
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USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1822, z późn. zm.) 

 

<DZIAŁ IVf 

Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego 

 

Art. 479
79

. 

Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w 

sprawach: 

1) odwołań od decyzji, o których mowa w art. 27e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 

2017 r. poz. 328, 1566 i …), organu regulacyjnego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 

tej ustawy, zwanego w przepisach niniejszego działu „organem regulacyjnym”; 

2) zażaleń na postanowienia organu regulacyjnego, o których mowa w art. 27e ust. 3 

ustawy, o której mowa w pkt 1. 

 

Art. 479
80

. 

§ 1. Odwołanie od decyzji organu regulacyjnego wnosi się, za jego pośrednictwem, do 

sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

§ 2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwołanie wniesione po upływie 

terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a także wtedy, gdy 

nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków odwołania. 

 

Art. 479
81

. 

§ 1. Organ regulacyjny niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do 

sądu. 

§ 2. Jeżeli organ regulacyjny uwzględni odwołanie w całości, może – nie przekazując akt 

sądowi – wydać nową decyzję, w której uchyla lub zmienia swoją decyzję, o czym 

bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie 

służy odwołanie. 
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Art. 479
82

. 

Odwołanie od decyzji organu regulacyjnego powinno czynić zadość wymaganiom 

przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i 

wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części. 

 

Art. 479
83

. 

W sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego stronami są także organ 

regulacyjny oraz podmioty będące stroną w postępowaniu przed tym organem. 

 

Art. 479
84

. 

Pełnomocnikiem organu regulacyjnego może być pracownik Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie lub 

pracownik regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie. 

 

Art. 479
85

. 

W razie wniesienia odwołania od decyzji organu regulacyjnego sąd ochrony konkurencji 

i konsumentów może na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie 

decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Postanowienie może być wydane na 

posiedzeniu niejawnym. 

 

Art. 479
86

. 

§ 1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów oddala odwołanie od decyzji organu 

regulacyjnego, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia. 

§ 2. W razie uwzględnienia odwołania sąd ochrony konkurencji i konsumentów uchyla 

albo zmienia w całości lub w części zaskarżoną decyzję i orzeka co do istoty sprawy. 

 

Art. 479
87

. 

§ 1. Zażalenie na postanowienie organu regulacyjnego wnosi się do sądu ochrony 

konkurencji i konsumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego postanowienia. 

§ 2. Przepisy art. 479
31a

 § 4 i 5 i art. 479
80

–479
86

 stosuje się odpowiednio do zażaleń na 

postanowienia organu regulacyjnego. 
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Art. 479
88

. 

Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji przysługuje niezależnie od 

wartości przedmiotu zaskarżenia.> 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

888, 1086, 1566 i 1909) 

 

Art. 9a. 

1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 

obejmuje sprawy: 

1)   architektury; 

2)   budownictwa; 

3)   nadzoru architektoniczno-budowlanego; 

4)   planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

5)   geodezji i kartografii; 

6)    rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2; 

7)   wspierania mieszkalnictwa; 

8)   gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa; 

[9)   infrastruktury komunalnej;] 

<9) infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 

zbiorowego odprowadzania ścieków;> 

10)  rodzinnych ogrodów działkowych. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego 

oraz Głównym Geodetą Kraju. 

 

Art. 11. 

1. Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy: 

1)   kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych; 
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2)   utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu 

Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą 

budowle oraz urządzenia wodne; 

3)   utrzymania śródlądowych dróg wodnych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw żeglugi śródlądowej; 

4)   ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania 

urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią oraz koordynacji 

przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa; 

5)   funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej 

służby hydrogeologicznej, z wyłączeniem zagadnień monitoringu jakości wód 

podziemnych; 

6)   współpracy międzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zadań należących 

do działu [.] <;> 

<7) określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.> 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej. 

 

 

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 623 oraz z 2017 r. poz. 85 i 1557) 

 

Art. 3. 

1. Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie. 

2. Opłacie podlegają w szczególności następujące pisma: 

1)   pozew i pozew wzajemny; 

2)   apelacja i zażalenie; 

3)   skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia; 

4)   sprzeciw od wyroku zaocznego; 

5)   zarzuty od nakazu zapłaty; 

6)   interwencja główna i uboczna; 
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7)   wniosek: 

a)  o wszczęcie postępowania nieprocesowego, 

b)  o ogłoszenie upadłości, 

c)  o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej, 

d)  o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i 

wykreślenie tych wpisów; 

8)   skarga: 

a)  o wznowienie postępowania, 

b)  o uchylenie wyroku sądu polubownego, 

c)  na orzeczenie referendarza sądowego, 

d)  na czynności komornika; 

[9)   odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu 

Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.] 

<9) odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz organu 

regulacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 328, 1566 i …).> 

3. Opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, 

wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej 

(opłata kancelaryjna). 

 

Art. 32. 

1. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o 

stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie. 

2. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
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[3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(3)

, Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o 

stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie. 

4. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(4)

 oraz 

Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.] 

<3. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od odwołania od decyzji Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego oraz organu regulacyjnego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o 

stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie. 

4. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od zażalenia na postanowienie Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa 

Urzędu Transportu Kolejowego oraz organu regulacyjnego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków.> 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) 

 

Art. 240. 

1. Wody Polskie wykonują zadania określone w przepisach ustawy. 

2. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wykonuje następujące zadania Wód Polskich: 

1)   przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej sprawozdanie, o 

którym mowa w art. 91; 

2)   opracowuje projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, o którym 

mowa w art. 157, i jego aktualizacji; 

3)   opracowuje projekt programu ochrony wód morskich, o którym mowa w art. 161, i 

jego aktualizacji; 

4)   współuczestniczy w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie obszarów dorzeczy; 
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5)   przygotowuje projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego, o którym mowa w art. 

168, i jej aktualizacji; 

6)   sporządza mapy zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169, i ich 

aktualizacje oraz mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 170, i ich 

aktualizacje; 

7)   przygotowuje projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa 

w art. 173, i ich aktualizacje; 

8)   przygotowuje projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy, o którym mowa w art. 

185, i jego aktualizacje; 

9)   prowadzi gospodarkę finansową oraz ewidencję księgową Wód Polskich; 

10)  opracowuje projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o 

których mowa w art. 319 ust. 1, i ich aktualizacje; 

11)  prowadzi system informacyjny gospodarowania wodami, o którym mowa w art. 329, 

oraz udostępnia zawarte w tym systemie zbiory danych przestrzennych; 

12)  tworzy i utrzymuje Hydroportal oraz centralny punkt dostępowy, o których mowa w 

art. 332 ust. 3; 

13)  realizuje działania służące zrównoważonemu gospodarowaniu wodami, w tym 

osiągnięciu celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w 

art. 61, na obszarach dorzeczy i współuczestniczy w ich realizacji; 

14)  nadzoruje planowanie i realizację zadań związanych z utrzymywaniem wód i 

pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym 

obwałowań oraz obszaru międzywala, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o 

szczególnym znaczeniu transportowym; 

15)  nadzoruje planowanie i realizację przedsięwzięć związanych z odbudową 

ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych; 

16)  udziela wsparcia finansowego i rzeczowego jednostkom samorządu terytorialnego w 

zakresie zapewnienia możliwości korzystania z zasobów wodnych na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; 

17)  finansuje działalność służb państwowych, o których mowa w art. 367-369; 

18)  realizuje zadania obronne oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 

przekazane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej; 
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19)  współuczestniczy z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w zakresie 

opracowywania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o którym 

mowa w art. 88, i jego aktualizacji; 

20)  koordynuje zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności, przemysłu 

oraz rolnictwa; 

21)  sprawuje nadzór nad planowaniem inwestycji w gospodarce wodnej oraz ich 

realizacją, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym; 

22)  ustala przebieg granic obszarów dorzeczy, granic regionów wodnych oraz granic 

zlewni, o których mowa w art. 13 ust. 4; 

23)  wykonuje kontrolę gospodarowania wodami, o której mowa w art. 335 ust. 1 pkt 1, 

oraz wydaje decyzje, o których mowa w art. 343 ust. 2 i 3. 

3. Regionalne zarządy gospodarki wodnej wykonują następujące zadania Wód Polskich: 

1)   z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3 prowadzą sprawy dotyczące: 

a)  decyzji, o których mowa w art. 76 ust. 2, art. 77 ust. 14, art. 166 ust. 5, art. 175 ust. 1, 

art. 176 ust. 9, art. 182 ust. 1, art. 199 ust. 4, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, art. 206 

oraz w art. 343 ust. 2, 3 i 6, 

b)  zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, 2 i 4; 

2)   opiniują projekty uchwał, o których mowa w art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 1; 

3)   weryfikują wpływ istniejących urządzeń wodnych i udzielonych zgód 

wodnoprawnych na warunki bytowania i wędrówki gatunków zwierząt wodnych o 

znaczeniu gospodarczym; 

4)   analizują sprawozdania, o których mowa w art. 89 ust. 1; 

5)   uzgadniają projekty aktów prawa miejscowego, o których mowa w art. 162; 

6)   współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie regionów wodnych; 

7)   uzgadniają projekty dokumentów oraz projekty decyzji, o których mowa w art. 166 

ust. 2; 

8)   koordynują realizację inwestycji w regionach wodnych, z wyłączeniem śródlądowych 

dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

9)   wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód 

płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami oraz zawierają porozumienia, o 
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których mowa w art. 213 ust. 1 i 3, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o 

szczególnym znaczeniu transportowym; 

10)  zapewniają obsługę administracyjno-biurową komitetów konsultacyjnych, o których 

mowa w art. 250; 

11)  reprezentują Skarb Państwa w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 258 ust. 1, 

5 oraz 7 i 8; 

12)  wykonują uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego w 

stosunku do śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa; 

13)  sporządzają projekty dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 317 ust. 1 

pkt 1-6 i 8; 

14)  wykonują kontrolę gospodarowania wodami, o której mowa w art. 335 ust. 1 pkt 1; 

15)  realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu 

zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których 

mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w regionach wodnych; 

16)  planują zadania związane z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu 

Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru 

międzywala, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym; 

17)  planują przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez 

eksploatację zasobów wodnych; 

18)  nadzorują działania, o których mowa w ust. 4 pkt 12 i 13; 

19)  sporządzają, prowadzą, weryfikują i na bieżąco aktualizują wykazy obszarów 

chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4; 

20)  opiniują projekty wojewódzkich planów gospodarki odpadami, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie ochrony zasobów 

wodnych; 

21)  opiniują, w odniesieniu do bezpośrednich zagrożeń szkodą w wodach oraz szkody w 

wodach, decyzje, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1789, z 2015 r. poz. 277 i 1926 oraz z 2017 r. poz. 1215 i 1566); 

22)  gromadzą, przetwarzają, udostępniają i przekazują informacje na potrzeby 

planowania przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego; 
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23)  planują utrzymywanie śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych 

dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

24)  współdziałają z wojewodami w zakresie opracowywania wojewódzkiego planu 

zarządzania kryzysowego; 

25)  podejmują działania mające na celu bilansowanie ilościowe i jakościowe wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

26)  podejmują działania mające na celu zapewnienie na potrzeby ludności, przemysłu 

oraz rolnictwa wody w odpowiedniej ilości i jakości [.] <;> 

<27) pełnią funkcję organu regulacyjnego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i …).> 

4. Zarządy zlewni wykonują następujące zadania Wód Polskich: 

1)   z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3 prowadzą sprawy dotyczące: 

a)  decyzji, o których mowa w art. 80, art. 132, art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 188 ust. 3 i 

5, art. 190 ust. 2, 13 i 14, art. 191 ust. 1 i 3, art. 226 ust. 4, art. 237 ust. 3 pkt 1, art. 

271 ust. 7, art. 272 ust. 19, art. 273 ust. 6, art. 275 ust. 15 i 19, art. 281 ust. 7, art. 310 

ust. 7, art. 311 ust. 6 oraz w art. 469 ust. 3, 

b)  zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1; 

2)   współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni; 

3)   prowadzą sprawy dotyczące: 

a)  opłat za usługi wodne, o których mowa w art. 268 ust. 1 oraz w art. 269 ust. 1 pkt 2, 

b)  opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 pkt 1; 

4)   zawierają porozumienia, o których mowa w art. 238 ust. 2; 

5)   ustalają wysokość należności, o których mowa w art. 306 ust. 1; 

6)   planują i prowadzą inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, w tym pełnią funkcję 

inwestora albo inwestora zastępczego, w zakresie określonym w przepisach ustawy, z 

wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

7)   realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 

57, art. 59 oraz w art. 61, w zlewniach; 

8)   realizują zadania związane z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu 

Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru 
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międzywala, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym; 

9)   realizują przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez 

eksploatację zasobów wodnych oraz współdziałają w tym zakresie z właściwymi 

organami i podmiotami; 

10)  współpracują z podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia 

wodne, w tym z podmiotami planującymi budowę lub modernizację instalacji 

wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

11)  współpracują z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność żeglugową w 

zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem 

śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

12)  wykonują działania ochronne zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i 

planów ochrony dla obszarów Natura 2000, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w odniesieniu do wód, do których 

prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie lub podmioty, którym powierzono 

wykonywanie uprawnień właścicielskich na podstawie przepisów niniejszej ustawy; 

13)  utrzymują śródlądowe drogi wodne, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o 

szczególnym znaczeniu transportowym; 

14)  programują, planują i nadzorują wykonywanie urządzeń melioracji wodnych w 

trybie, o którym mowa w art. 199 ust. 2; 

15)  prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 194 ust. 1, art. 196 ust. 1 i art. 302 ust. 1; 

16)  uzgadniają projekty uchwał, o których mowa w art. 87 ust. 1. 

5. Nadzory wodne, z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3, wykonują następujące 

zadania Wód Polskich: 

1)   prowadzą sprawy dotyczące decyzji, o których mowa w art. 232 ust. 4, art. 394 ust. 2 

oraz w art. 424 ust. 1; 

2)   współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni; 

3)   prowadzą sprawy dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych; 

4)   przyjmują wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych oraz innych decyzji 

przewidzianych w ustawie; 
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5)   realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 

57, art. 59 oraz w art. 61, w zlewniach; 

6)   utrzymują i eksploatują urządzenia wodne będące własnością Skarbu Państwa, z 

wyłączeniem urządzeń wodnych, w stosunku do których minister właściwy do spraw 

żeglugi śródlądowej reprezentuje Skarb Państwa i wykonuje prawa właścicielskie 

Skarbu Państwa; 

7)   zapewniają sygnalizację o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk 

hydrologicznych; 

8)   zapewniają oznakowanie szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych; 

9)   zapewniają należyty stan techniczny, obsługi i bezpieczeństwa budowli 

hydrotechnicznych będących własnością Skarbu Państwa, z wyłączeniem budowli, w 

stosunku do których minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej reprezentuje 

Skarb Państwa i wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa; 

10)  dokonują odczytu wskazań przyrządów pomiarowych, stosownie do art. 272 ust. 14 i 

art. 275 ust. 10. 

6. Wody Polskie mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

polegającą na wykonywaniu działań w zakresie gospodarki wodnej obejmujących: 

1)   projektowanie, wykonywanie, utrzymywanie i eksploatację urządzeń wodnych; 

2)   wytwarzanie energii w elektrowniach wodnych; 

3)   prowadzenie działalności edukacyjnej i turystycznej związanej z gospodarką wodną; 

4)   świadczenie usług w zakresie towarowego i pasażerskiego transportu wodnego; 

[5)   inną działalność związaną z gospodarką wodną.] 

<5) inną działalność związaną z gospodarką wodną, z wyłączeniem działalności 

gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków.> 

7. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2-5, Wody Polskie są uprawnione do 

wykorzystywania danych zgromadzonych w systemie ewidencji producentów oraz 

ewidencji gospodarstw rolnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 

grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 



- 31 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia nieodpłatnie Wodom 

Polskim dane, o których mowa w ust. 7. 

9. Wody Polskie sporządzają programy: 

1)   realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu 

Państwa związanego z gospodarką wodną; 

2)   planowanych inwestycji w gospodarce wodnej. 

10. Programy, o których mowa w ust. 9 pkt 2, podlegają uzgodnieniu z właściwymi 

wojewodami. 

11. Programy, o których mowa w ust. 9, w zakresie: 

1)   śródlądowych dróg wodnych innych niż śródlądowe drogi wodne o szczególnym 

znaczeniu transportowym, 

2)   śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym 

- podlegają uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej. 

12. Programy, o których mowa w ust. 9, dotyczące planowanych inwestycji w gospodarce 

wodnej podlegają zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw żeglugi 

śródlądowej. 

13. Wody Polskie sporządzają roczny plan działania i przekazują ten plan do zatwierdzenia 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie do dnia 31 lipca roku 

poprzedzającego rok, którego dotyczy plan. 

14. Wody Polskie sporządzają sprawozdanie z działalności za rok poprzedni i przekazują je 

do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie do dnia 

30 czerwca roku następnego. 

 

Art. 490. 

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

888 i 1086) wprowadza się następujące zmiany: 

[1)   w art. 9a w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

"9)  infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków;";] 

2)   w art. 10a w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"4)  budowy, przebudowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych o 

szczególnym znaczeniu transportowym;"; 
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3)   w art. 11: 

a)  w ust. 1: 

–  pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2)  utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu 

Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, obejmującą 

budowle oraz urządzenia wodne, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o 

szczególnym znaczeniu transportowym; 

3)   utrzymania śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych 

o szczególnym znaczeniu transportowym;", 

[–  w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

"7)  określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.",] 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.". 

 

 

Art. 524. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 

prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 13 uchyla się pkt 2; 

2)   w art. 17: 

a)  w pkt 1: 

–  lit. a otrzymuje brzmienie: 

"a)  pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

"7)  art. 285 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 285. 1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym 

korzystanie ze środowiska miało miejsce. 

2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 

marca następnego roku. 

3. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości 

rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 
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dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji. 

4. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono 

odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze 

środowiska wnosi opłatę do dnia 31 marca następnego roku.";",", 

–  lit. b otrzymuje brzmienie: 

"b)  po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

"7a)  art. 286 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 286. 1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 

2 i 4, przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których 

mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, z 

zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. 

2. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli wynikają one z 

wykazu o wysokości należnych opłat. 

3. Podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza, 

przedkłada marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji 

zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, uwzględniający 

informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz 

wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok 

kalendarzowy, z zastrzeżeniem art. 289 ust. 1. 

4. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 3, stanowią podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego. 

5. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, marszałek 

województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 

właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów. 

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wykazów 

zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości 

należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, uwzględniając w 

szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał: 

[1)   zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów;] 
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<1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do 

powietrza oraz składowania odpadów;> 

2)   pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, zostaną ustalone: 

1)   forma wykazu; 

2)   zawartość wykazu; 

3)   układ wykazu; 

4)   wymagane techniki przedkładania wykazu. 

8. Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i 

innych substancji, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego przekazuje 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacje o rodzajach substancji 

wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy sporządzone na 

podstawie raportów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, niezbędne do prowadzenia 

wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska.";",", 

b)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3)  w art. 61 wyrazy "art. 286 ust. 10" zastępuje się wyrazami "art. 286 ust. 6";"; 

3)   w art. 35 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  art. 13 pkt 3 lit. b oraz art. 17, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;". 

 

 

Art. 566. 

[1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34g, art. 38a ust. 1, 3 i 7, art. 38l ust. 2, 

art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 45 ust. 2, art. 45a ust. 1, art. 50 ust. 1 i 3, art. 57 ust. 2, art. 

64 ust. 2d, art. 66 ust. 1, art. 66a ust. 4, art. 78 ust. 3, art. 88j ust. 1, art. 88n ust. 3c, art. 

95 ust. 3, art. 111 ust. 2, art. 114 ust. 5, art. 121, art. 132 ust. 10 oraz art. 155b ust. 1 

ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 48 ust. 1, art. 49, art. 51 ust. 4, art. 53 ust. 1 i 

4, art. 74 ust. 1, art. 99 ust. 1 i 2, art. 100 ust. 1, art. 114, art. 126, art. 174 ust. 1, art. 178 

ust. 2, art. 189 ust. 9, art. 193 ust. 3, art. 194 ust. 7, art. 210 ust. 1, art. 251 ust. 6, art. 322 
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ust. 1, art. 350 ust. 1, art. 387 ust. 3 oraz art. 413 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż 

przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane.] 

<1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34g, art. 38a ust. 1, 3 i 7, art. 38l ust. 

2, art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, art. 45 ust. 2, art. 45a ust. 1, art. 50 ust. 1 i 3, art. 57 ust. 2, 

art. 64 ust. 2d, art. 66 ust. 1, art. 66a ust. 4, art. 78 ust. 3, art. 88j ust. 1, art. 88n ust. 

3c, art. 95 ust. 3, art. 111 ust. 2, art. 121, art. 132 ust. 10 oraz art. 155b ust. 1 ustawy 

uchylanej w art. 573 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 48 ust. 1, art. 49, art. 51 ust. 4, art. 53 

ust. 1 i 4, art. 74 ust. 1, art. 99 ust. 1 i 2, art. 100 ust. 1, art. 114, art. 126, art. 174 ust. 

1, art. 178 ust. 2, art. 189 ust. 9, art. 193 ust. 3, art. 194 ust. 7, art. 210 ust. 1, art. 251 

ust. 6, art. 322 ust. 1, art. 350 ust. 1, art. 387 ust. 3 oraz art. 413 niniejszej ustawy, 

jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i 

mogą być zmieniane.> 

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 88h ust. 13 oraz art. 114 ust. 5 ustawy 

uchylanej w art. 573 zachowują moc do dnia 22 grudnia 2021 r. i mogą być zmieniane. 

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 61l ust. 8, art. 61o ust. 8 oraz art. 61s ust. 

11 ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 154 ust. 8, art. 157 ust. 8 oraz art. 161 ust. 11. 

4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 9 ustawy uchylanej w art. 573 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 6d ust. 26 ustawy zmienianej w art. 481 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 

i mogą być zmieniane. 

5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 493 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 493 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 

i mogą być zmieniane. 

 

 

 


