
Podstawowe pojęcia i przepisy ustawy Prawo wodne 
w zakresie dot. opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej:

 podmioty zobowiązane do ponoszenia  opłaty   -  opłatę  są obowiązane ponosić:  osoby fizyczne,  osoby
prawne,  jednostki  organizacyjne,  w  tym  spółki  nieposiadające  osobowości  prawnej,  będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości
lub obiektów budowlanych, c) użytkownikami wieczystymi gruntów, d) posiadaczami nieruchomości lub
ich  części  albo  obiektów  budowlanych  lub  ich  części,  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  lub
jednostki samorządu terytorialnego - które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ
na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji,

 wysokość  górnych  jednostkowych  stawek  opłat  za  usługi  wodne   -  górne  jednostkowe  stawki  opłat
wynoszą  za  zmniejszenie  naturalnej  retencji  terenowej  na  skutek  wykonywania  na  nieruchomości
o  powierzchni  powyżej  3500  m2 robót  lub  obiektów  budowlanych  trwale  związanych  z  gruntem
mających  wpływ  na  zmniejszenie  tej  retencji  przez  wyłączenie  więcej  niż  70%  powierzchni
nieruchomości  z  powierzchni  biologicznie  czynnej  na  obszarach  nieujętych  w  systemy  kanalizacji
otwartej lub zamkniętej: a) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale
związanych  z  gruntem  -  1,00  zł  za  1  m2 na  1  rok,  b)  z  urządzeniami  do  retencjonowania  wody
z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych
trwale związanych z gruntem - 0,60 zł za 1 m2 na 1 rok, c) z urządzeniami do retencjonowania wody
z  powierzchni  uszczelnionych  o  pojemności  od  10  do  30%  odpływu  rocznego  z  powierzchni
uszczelnionych  trwale  związanych  z  gruntem  -  0,30  zł  za  1  m2 na  1  rok,  d)  z  urządzeniami
do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego
z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,10 zł za 1 m2 na 1 rok, 

 od czego zależy wysokość ww. opłaty   - wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni
uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej
oraz zastosowania kompensacji retencyjnej, 

 sposób ustalenia wysokości opłaty   - wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty,
wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Ustalając wysokość opłat uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał, 

 przeznaczenie  dochodów  z  tytułu  opłaty   -  wpływy  z  opłat  za  usługi  wodne  z  tytułu  zmniejszenia
naturalnej  retencji  terenowej  stanowią  w  90%  przychód  Wód  Polskich,  a  w  10%  dochód  budżetu
właściwej  gminy.  Wpływy  z  tytułu  opłat  za  zmniejszenie  naturalnej  retencji  terenowej  w  części
stanowiącej przychód Wód Polskich, gminy przekazują na rachunek bankowy Wód Polskich w terminie
do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast), 

 podmiot  zobowiązany  do  ustalenia  wysokości  opłaty   -  wysokość  opłaty   ustala  wójt,  burmistrz  lub
prezydent  miasta  oraz  przekazuje  podmiotom  obowiązanym  do  ponoszenia  opłat  za  usługi  wodne,
w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty,

 sposób postępowania w przypadku gdy podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty nie zgadza się z jej  
wysokością - podmiot obowiązany do ponoszenia opłat może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się
z wysokością opłaty.  Reklamację składa się do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje
wykonania obowiązku zapłaty. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje reklamację w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania reklamacji wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje
podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nową informację, zawierającą także
sposób obliczenia opłaty za usługi  wodne. W tym przypadku w terminie 14 dni od dnia przekazania
podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia  opłat  za  usługi  wodne nowej informacji,  zwraca się  temu
podmiotowi  różnicę  między  wysokością  wniesionej  opłaty  za  usługi  wodne,  a  wysokością  opłaty
za usługi wodne wynikającą z nowej informacji. W razie nieuznania reklamacji właściwy wójt, burmistrz
lub prezydent miasta określa wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji. Od decyzji podmiotowi
korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.  Reklamacja przysługuje
raz w okresie rozliczeniowym.  Zaskarżenie ww. decyzji nie wstrzymuje jej wykonania, 

 termin zapłaty opłaty   - podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty wnosi opłatę na rachunek bankowy
właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu ww. informację, 

 postępowanie  w  przypadku  nieuiszczenia  opłaty   -  jeżeli  podmiot  obowiązany  do  ponoszenia  opłaty
zaniechał wykonania obowiązku terminowego wniesienia opłaty wójt,  burmistrz lub prezydent miasta



określa  wysokość  opłaty  w drodze  decyzji.  Podmiot  obowiązany do  ponoszenia  opłaty  wnosi  opłatę
określoną w decyzji na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia
doręczenia mu tej decyzji. Zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania, 

 sposób dochodzenia nieuiszczonej opłaty   - opłaty za usługi wodne podlegają przymusowemu ściągnięciu
w trybie określonym w przepisach  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
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