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Szanowny Panie Przewodniczący, 

w nawiązaniu do zaplanowanego na 15 listopada 2021 r. posiedzenia sejmowej 

Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, którego przedmiotem ma 

być pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1731), niniejszym 

przedkładam opinię Związku Powiatów Polskich do przedmiotowego projektu. 

Nasze zastrzeżenia budzą przepisy art. 3 pkt 2 i 6 projektu – zmieniające  

art. 552 ust. 3 i 6 oraz art. 561 ustawy – Prawo wodne w kierunku wydłużenia 

tymczasowego sposobu obliczania wysokości opłaty stałej za usługi wodne  

w zakresie poboru wód. W konsekwencji aż do końca 2023 r. (!), zamiast do 

końca 2021 r., górne jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie opłaty 

stałej mają wynosić: 

1. za pobór wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony  

w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym 

maksymalny pobór wody; 

2. za pobór wód powierzchniowych – 250 zł na dobę za 1 m3/s za określony 

w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym 

maksymalny pobór wody. 

Kluczowe w tym kontekście jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, gdyż 

w § 15 stanowi ono o tym, że jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie 

opłaty stałej są tożsame z ww. stawkami maksymalnymi. Dla porównania, 

przepisy § 2 i 3 tego rozporządzenia, dotyczące naliczania przedmiotowych opłat 

po okresie przejściowym stanowią, że: 

 



 

  

I. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych w formie opłaty stałej wynoszą: 

1) 100 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; 

2) 200 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; 

3) 400 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.  

II. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych w formie opłaty stałej 

wynoszą: 

1) 50 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% SNQ; 

2) 100 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% SNQ i nie jest większy 

niż 50% SNQ; 

3) 200 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 50% SNQ. 

Tym samym zarówno w przypadku poboru wód powierzchniowych, jak i wód podziemnych „stawka 

przejściowa” w rozporządzeniu jest wyższa niż najwyższa „stawka zwykła”. W związku z tym mamy 

do czynienia z sytuacją, w której Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest beneficjentem tego, 

że w pierwotnie przewidzianym terminie nie przeprowadziło prawidłowych wyliczeń dostępnych zasobów 

wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) dla poszczególnych ujęć wód, co 

uniemożliwia przejście na „stawki zwykłe” – a zgodnie z art. 299 Prawa wodnego wpływy z tytułu opłat 

stanowią przychód Wód Polskich. Jako argument projektodawcy powołują się na pandemię COVID-19. 

Trudno się z taką argumentacją zgodzić, skoro nowe Prawo wodne zostało uchwalone w lipcu  

2017 r. (!), a pandemia nie powinna stanowić przeszkody w podejmowaniu czynności niezbędnych 

do zafunkcjonowania podstawowej stawki opłaty stałej za usługi wodne za pobór wód. 
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