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Dostosowanie prawa krajowego do wymagań unijnej ramowej 

dyrektywy wodnej. Państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia 

zasady zwrotu kosztów usług wodnych, która uwzględnia koszty 

ekologiczne i materiałowe, w oparciu o analizę ekonomiczną 

i zastosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”. 

Opłaty za usługi wodne stanowić będą podstawowy instrument 

ekonomiczny służący gospodarowaniu wodami.

Idea

(…) w ramach wypełnienia warunkowości
uruchomienia środków pochodzących z programów
operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014–2020 oraz
zgodnie z art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej wprowadzono 
systemowe rozwiązanie zrównoważonego
gospodarowania zasobami wodnymi oparte na

systemie opłat za usługi wodne



Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami (Rozdział 5)

Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami stanowią:

1) opłaty za usługi wodne

2) opłaty podwyższone

3) należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich 

odcinków oraz urządzeń wodnych 

4) opłata legalizacyjna

5) opłata roczna

6) wpływy z tytułu rozporządzania nieruchomościami

7) opłata roczna za oddanie wód w użytkowanie obwodu 

rybackiego

8) opłaty z tytułu amatorskiego połowu ryb 

9) wpływy z umów dotyczących wykonywania rybactwa 

śródlądowego 

Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami (art. 267)



1. Opłaty za usługi wodne uiszcza się za:

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

3) odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo 

systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych 

miast;

4) pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb 

oraz innych organizmów wodnych;

5) wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych 

organizmów wodnych.

2. Opłatę za usługi wodne za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych do celów 

wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) oraz do celów pozostałego 

górnictwa i wydobywania ponosi się wyłącznie za pobór wód z ujęć wód podziemnych lub 

ujęć wód powierzchniowych, które nie należą do systemów odwadniania zakładów 

górniczych.

3. Opłaty za usługi wodne za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych nie ponosi 

się za pobór wód z morskich wód wewnętrznych.

Opłaty za usługi wodne (art. 268)



1. Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za:

1) 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 (opłat tych nie ponoszą kościoły i inne 

związki wyznaniowe),

2) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód 

wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód 

morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także 

wycinanie roślin z wód lub brzegu.

2. Opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych 

oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do 

wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub 

infiltrację tych wód.

Opłaty za inne usługi wodne (art. 269)



1. Opłata za usługi wodne za pobór wód składa się z:

- opłaty stałej oraz 

- opłaty zmiennej uzależnionej od ilości wód pobranych.

Składniki opłaty za usługi wodne (art. 270)



(…)

2. Opłaty stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na 

potrzeby nawadniania gruntów i upraw oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb.

3. Opłatę za usługi wodne za odprowadzanie do wód – wód pochodzących z 

odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast ponosi się wyłącznie 

w formie opłaty stałej.

4. Opłatę za pobór wód do celów elektrowni wodnych ponosi się wyłącznie za ilość 

energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej z wykorzystaniem 

wody pobranej zwrotnie, rozumianej jako woda, która została pobrana, wykorzystana, 

a następnie odprowadzona w tej samej ilości i niepogorszonej jakości, oraz za pobraną 

bezzwrotnie wodę technologiczną nieprzeznaczoną wprost do produkcji energii 

elektrycznej.

5. Opłatę zmienną za pobór wód do celów zapewnienia funkcjonowania systemów 

chłodzenia elektrowni lub elektrociepłowni ponosi się wyłącznie za różnicę między 

ilością wód pobranych do tych celów, a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni 

lub elektrociepłowni wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Składniki opłaty za usługi wodne (art. 270)



6. Wysokość opłaty za usługi wodne zależy odpowiednio od ilości pobranej wody oraz 

od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy wodę podziemną, przeznaczenia wody, 

jej średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ), przy czym wielolecie obejmuje 

co najmniej 20 lat hydrologicznych, oraz dostępnych zasobów wód podziemnych.

7. Wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na 

skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub 

obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie 

tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni 

biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub 

zamkniętej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej 

jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz 

zastosowania kompensacji retencyjnej.

8. Opłata za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi składa się 

z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej zależnej od ilości i jakości ścieków wprowadzanych 

w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.

9. Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zależy od rodzaju 

substancji zawartych w ściekach i ich ilości, rodzaju ścieków, a w przypadku wód 

z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni – od temperatury tych wód.



10. Przez substancje zawarte w ściekach rozumie się także substancje wyrażone jako 

wskaźniki pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), 

chemicznego zapotrzebowania tlenu, zawiesiny ogólnej oraz sumy chlorków i 

siarczanów (Cl+SO4).

11. Opłata za usługi wodne za 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 składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej 

zależnej od istnienia urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych.

12. Opłatę za usługi wodne za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód z obiegów 

chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni ponosi się wyłącznie w formie opłaty 

zmiennej.



Wysokość opłaty stałej za usługi wodne (art. 271)

1. Wysokość opłaty stałej za:

1) pobór wód podziemnych,

2) pobór wód powierzchniowych,

3) odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych 

albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych 

miast,

4) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ustalają Wody Polskie oraz 

przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne 

w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty.

2. Wysokość opłaty stałej za pobór wód podziemnych ustala się jako iloczyn 

jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i maksymalnej ilości wody 

podziemnej wyrażonej w m3/s, która może być pobrana na podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, z uwzględnieniem stosunku ilości 

wody podziemnej, która może być pobrana na podstawie tych pozwoleń, do dostępnych 

zasobów wód podziemnych.



3. Wysokość opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych ustala się jako iloczyn 

jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i maksymalnej ilości wody 

powierzchniowej wyrażonej w m3/s, która może być pobrana na podstawie pozwolenia 

wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, z uwzględnieniem stosunku ilości 

wody powierzchniowej, która może być pobrana na podstawie tych pozwoleń, do SNQ.

4. Wysokość opłaty stałej za odprowadzanie do wód:

1) 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,

2) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych 

miast

– ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i 

określonej w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym 

maksymalnej ilości wód, wyrażonej w m3/s, odprowadzanych do wód.

5. Wysokość opłaty stałej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ustala się jako 

iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu wyrażonego w dniach i określonej w 

pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalnej ilości 

ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, wyrażonej w m3/s.

6. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne wnosi opłatę stałą na 

rachunek bankowy Wód Polskich w 4 równych ratach kwartalnych nie później niż do 

końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.



Jeżeli podmiot zaniechał wykonania obowiązku wpłat (ust. 6), właściwy organ 

Wód Polskich określa wysokość opłaty stałej w drodze decyzji, której zaskarżenie

nie wstrzymuje jej wykonania.

Wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne (art. 272)

1. Wysokość opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych 

ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i ilości pobranych wód podziemnych 

lub wód powierzchniowych, wyrażonej w m3.

2. Wysokość opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych do 

celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki 

opłaty i ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, wyrażonej 

w m3.

3. Wysokość opłaty za pobór wód do celów elektrowni wodnych ustala się jako sumę 

iloczynów jednostkowej stawki opłaty i ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w 

obiekcie energetyki wodnej, wyrażonej w MWh, oraz stawki opłaty i ilości wód 

podziemnych lub wód powierzchniowych pobranych bezzwrotnie na potrzeby 

technologiczne, wyrażonej w m3, nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii 

elektrycznej.



4. Wysokość opłaty zmiennej za pobór wód do celów zapewnienia funkcjonowania 

systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni ustala się jako iloczyn jednostkowej 

stawki opłaty i wyrażonej w m3 różnicy między ilością wód pobranych do tych celów a 

ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni – wprowadzanych 

do wód lub do ziemi.

5. Wysokość opłaty zmiennej za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub 

roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące 

do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast, 

ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, ilości odprowadzonych wód, 

wyrażonej w m3, i czasu wyrażonego w latach, z uwzględnieniem istnienia urządzeń do 

retencjonowania wody z terenów uszczelnionych oraz ich pojemności.

6. Wysokość opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ustala się 

jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i wyrażonej w kg ilości substancji 

wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, w tym substancji wyrażonych jako 

wskaźnik:

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5);

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu;

3) zawiesiny ogólnej;

4) sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4).



7. Wysokość opłaty zmiennej za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód pochodzących 

z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni ustala się jako iloczyn 

jednostkowej stawki opłaty i ilości wprowadzanych do wód lub do ziemi wód 

pochodzących z obiegów chłodzących, wyrażonej w dm3, z uwzględnieniem ich 

temperatury.

8. Wysokość opłaty 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 ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości 

utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Wysokość 

tej 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.

9. Wysokość opłaty za wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód 

wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza 

terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin 

z wód lub brzegu, ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty i ilości:

1) wydobytego kamienia wyrażonej w Mg;

2) wydobytego żwiru lub piasku wyrażonej w Mg;

3) wydobytych innych materiałów wyrażonej w Mg;

4) wyciętej trzciny lub wikliny wyrażonej w m3.



10. Ustalając wysokość powyższych opłat uwzględnia się okres rozliczeniowy 

wynoszący kwartał.

11. Ustalenie ilości pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, lub ilości 

ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi odbywa się na podstawie odczytu 

wskazań przyrządów pomiarowych lub na podstawie danych z systemów 

pomiarowych. 12. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne jest 

obowiązany zapewnić odrębny pomiar ilości pobieranych wód podziemnych oraz 

pobieranych wód powierzchniowych. 13. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia 

opłat za usługi wodne pobiera wody podziemne lub wody powierzchniowe do różnych 

celów lub potrzeb, jest obowiązany zapewnić odrębny pomiar ilości wody pobieranej do 

tych celów lub potrzeb.

14. Odczytu wskazań przyrządów pomiarowych dokonuje pracownik Wód Polskich.

15. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne jest obowiązany zapewnić 

dostęp do nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonania odczytu wskazań ilości 

pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych, lub ilości ścieków 

wprowadzanych do wód lub do ziemi.

16. Odczytu wskazań pomiaru ilości pobranych wód podziemnych lub wód 

powierzchniowych, lub ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, można 

dokonać także przy pomocy przyrządu pomiarowego zapewniającego możliwość 

zdalnego odczytu wskazań przez Wody Polskie.

(…)



Reklamacja w sprawie wysokości opłaty za usługi wodne (art. 273)

Podmiot może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty.

Reklamację składa się odpowiednio do Wód Polskich albo właściwego wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

otrzymania odpowiednio informacji o wysokość opłaty stałej za usługi wodne oraz 

o wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje 

wykonania obowiązku wpłat. 

Wody Polskie albo wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatrują reklamację 

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W razie uznania reklamacji Wody Polskie albo wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

przekazują podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nową 

informację, zawierającą także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. 

W  terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia 

opłat za usługi wodne nowej informacji podmiotowi zwraca się różnicę między 

wysokością opłaty za usługi wodne, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą 

z nowej informacji.

W razie nieuznania reklamacji właściwy organ Wód Polskich albo wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta określają wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji, od której 

podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego. Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania. 

Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.



Górne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne (art. 274)

Górne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne wynoszą:

1) za pobór wód w formie opłaty stałej:

a) za pobór:

– wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, 

jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% dostępnych zasobów wód 

podziemnych,

– wód podziemnych – 1000 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, 

jeżeli pobór wód jest większy niż 10% i nie jest większy niż 30% dostępnych 

zasobów wód podziemnych,

– wód podziemnych – 2000 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, 

jeżeli pobór wód jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych, 

itd.

jak to rozumieć? Jak to liczyć?



Składniki opłaty za usługi wodne (art. 270)

jak w praktyce obliczyć wysokość opłaty stałej 

za usługę wodną?



PRZYKŁAD: OBLICZENIE OPŁATY STAŁEJ ZA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH

Warianty obliczania wysokości rocznej opłaty stałej za pobór wód 

podziemnych:

a) Maksymalny godzinowy pobór wody:

Q max h = 30,0 m3/h = 0,0083 m3/s

Wysokość opłaty stałej: 0,0083 x 500 x 365 = 1 514,75 zł

b) Maksymalny dzienny pobór wody:

Q max d = 432,0 m3/d = 0,005 m3/s

Wysokość opłaty stałej: 0,005 x 500 x 365 = 912,50 zł

c) Maksymalny roczny pobór wody:

Q max rok = 127020,0 m3/rok = 0,004 m3/s

Wysokość opłaty stałej: 0,004 x 500 x 365 = 730 zł

Przykładowe pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie oczyszczonych wód do ziemi wydanego
dla niewielkiej gminy (ok. 11 tys. mieszkańców). Przykład opracowany przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie"

Górne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne wchodzą w życie z dniem 01.01.2020 r. 

(art. 274)



MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

Z uwagi na wprowadzenie opłaty stałej, 

uzależnionej od maksymalnego poziomu poboru 

wód wskazanego w pozwoleniu wodnoprawnym, 

ich urealnienie poprzez zmianę pozwoleń 

wodnoprawnych może okazać się uzasadnione 

ekonomicznie. 

Prawo wodne przewiduje możliwość 

aktualizacji aktualnych pozwoleń 

wodnoprawnych



OPŁATA ZMIENNA

Uzależniona od celu na jaki woda 

zostanie przeznaczona

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZMIENNEJ 
(za pobór wód)



Górne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód w formie 

opłaty zmiennej (art. 274)

za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranej wody 

w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego:

a) do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu):

– 0,70 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

– 0,35 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych, (….)

d) do celów produkcji napojów:

– 0,70 zł za 1 midx3 pobranych wód podziemnych,

– 0,35 zł za 1 midx3 pobranych wód powierzchniowych, (…)

za) do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody:

– 0,70 zł za 1 midx3 pobranych wód podziemnych,

– 0,35 zł za 1 midx3 pobranych wód powierzchniowych,

zb) do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków:

– 0,70 zł za 1 midx3 pobranych wód podziemnych,

– 0,35 zł za 1 midx3 pobranych wód powierzchniowych,  (…)

b) do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt 

gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód:

– 0,10 zł za 1 midx3 pobranych wód podziemnych,

– 0,05 zł za 1 midx3 pobranych wód powierzchniowych,



zd) do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków:

– 0,70 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

– 0,35 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych,

ze) do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej:

– 0,70 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

– 0,35 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych,

zf) do celów robót budowlanych specjalistycznych:

– 0,70 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

– 0,35 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych, (…)

do celów elektrowni wodnych – 1,24 zł za 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej w 

obiekcie energetyki wodnej oraz 0,35 zł za pobór bezzwrotny 1 m3 wody technologicznej 

nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej,

4) za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranych wód 

podziemnych lub wód powierzchniowych w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo 

pozwoleń zintegrowanych, do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

a) 0,30 za 1 m3 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości 

średniorocznej przekraczającej 1,0 m3/s,

b) 0,20 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości 

średniorocznej od 0,26 do 1,0 m3/s, 

c) 0,15 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości 

średniorocznej nieprzekraczającej 0,25 m3/s;



OPŁATA ZMIENNA

Ostateczna wysokość opłat określi  

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat 

za usługi wodne oraz szczególnego korzystania z 

wód, wydane na podstawie art. 277 ustawy

STAWKI JEDNOSTKOWE

Rozporządzenie Rady Ministrów Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. 

w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi 

wodne (Dz.U.2017.0.2502)  

JUŻ JEST !



ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 

22 grudnia 2017 r. w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za usługi wodne 

§ 5. 1. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód 

w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranych wód 

w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia 

zintegrowanego, wynoszą:

40) do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

a) 0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej

przekraczającej 1,0 m3 /s,

b) 0,068 zł za 1 m3  pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej 

od 0,26 do 1,0 m3 /s,

c) 0,068 zł za 1 m3  pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej

nieprzekraczającej 0,25 m3 /s;



DESZCZÓWKA

1. Opłata 

za odprowadzanie do 

wód – wód opadowych 

lub roztopowych

2. Opłata 

za zmniejszenie 

naturalnej retencji

Odpowiednik opłaty 

za korzystanie ze środowiska
Nowy rodzaj opłaty

Oplata za usługę wodną

Art. 268, ust. 1, pkt. 3 

Prawa wodnego
Art. 269, ust. 1, pkt. 1 

Prawa wodnego



3) odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych 

w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej 

służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo 

systemy kanalizacji zbiorczej w granicach 

administracyjnych miast,

b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach 

administracyjnych miast;

Opłaty za usługi wodne uiszcza się za:

Art. 268. ust.1. pkt.3. 



Opłata za usługi wodne za 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 składa się z:

Opłaty stałej 

Opłaty zmiennej zależnej od 

istnienia urządzeń do 

retencjonowania wody z 

terenów uszczelnionych

Art. 270. ust.11. 



Jednostkowe stawki za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub 

roztopowych:

wynosi 2,50 zł na dobę za 1 m3/s 

za określoną w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo 

w pozwoleniu zintegrowanym 

maksymalną ilość wód opadowych 

lub roztopowych odprowadzanych 

do wód 

z otwartych lub zamkniętych 

systemów kanalizacji deszczowej 

służących do odprowadzania 

opadów atmosferycznych.

W formie opłaty stałej W formie opłaty zmiennej 

1) bez urządzeń do retencjonowania 

wody z terenów uszczelnionych –

0,75 zł za 1 m3 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania 

wody o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z terenów 

uszczelnionych –

0,625 zł za 1 m3na 1 rok,

b) powyżej 10% odpływu rocznego 

z terenów uszczelnionych –

0,50 zł za 1 m3 na 1 rok,

c) powyżej 20% odpływu rocznego 

z terenów uszczelnionych –

0,375 zł za 1 m3 na 1 rok,

d) powyżej 30% odpływu rocznego 

z terenów uszczelnionych –

0,075 zł za 1 m3 na 1 rok.

§6 i §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.  w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za usługi wodne 



Jednostkowe stawki opłat za odprowadzanie do wód – wód 

pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach miast:

wynosi 0,35 zł za 1 midx3/s za 

określoną w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo w 

pozwoleniu zintegrowanym 

maksymalną ilość wód 

pochodzących z odwodnienia 

gruntów w granicach 

administracyjnych miast.

W formie opłaty stałej W formie opłaty zmiennej 

nie nalicza się 

§7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.  w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za usługi wodne 



Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

(art. 269 ust. 1 pkt 1)

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

powodujących

wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości 

z powierzchni biologicznie czynnej

na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji 

otwartej lub zamkniętej



(...) 2) 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 samorząd terytorialnego

- które na skutek wykonywania robót i obiektów mających 

wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

doprowadziły do zmniejszenia tej retencji;

Opłatę za usługi wodne są obowiązane ponosić: 

Art. 268. ust.1. pkt.3. 

Kto ponosi opłatę? 



1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni 

uszczelnionych trwale związanych z gruntem –

0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni 

uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych 

trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych 

trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych 

trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej : 

§9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.  w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za usługi wodne 



Co do zasady wysokość opłat za usługi wodne 

będą ustalały WODY POLSKIE

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE

Wyjątkiem od tej zasady będzie opłata 

za zmniejszenie naturalnej retencji, której  

wysokość będą ustalały poszczególne GMINY



Art. 27a. Organ regulacyjny

1. Organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

(…)

3. Do zadań organu regulacyjnego należy:

1) opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) zatwierdzanie taryf;

3) rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami 

usług;

4) wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy w zakresie taryf;

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.

SYSTEM CENTRALNEJ REGULACJI CEN WODY 

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

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.0.328 t.j.) 


