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Instrumenty ekonomiczne 
w gospodarowaniu wodami

Opłata za usługi wodne za 
pobór wód

Opłata stała

Opłaty ustalane przez 
Wody Polskie 

(przekazywane w formie 
informacji)

Opłata zmienna 
(uzależniona od ilości wód 

pobranych)



Wysokość opłaty stałej

31.12
2019

500 zł na dobę za 1 m3 określonego w 
pozwoleniu poboru max 
górna stawka jednostkowa

100-400 zł na dobę za 1m3 określonego w 
pozwoleniu poboru max w zależności od 
stosunku pobranych wód do dostępnych 
zasobów 
górna stawka jednostkowa 500-2000 zł

250 zł na dobę za 1 m3 określonego w 
pozwoleniu poboru max 
górna stawka jednostkowa

100-400 zł na dobę za 1m3 określonego w 
pozwoleniu poboru max w zależności od 
stosunku pobranych wód do SNQ (średni-niski
przepływ w wieloleciu) 
górna stawka jednostkowa 250-1000 zł

W
O

D
Y

P
O

D
ZI

EM
N

E

W
O

D
Y

P
O

W
IE

R
ZC

H
N

IO
W

E

Do 31.12.2019 r. Wody Polskie 
opracują metodykę wyznaczenia SNQ



Wysokość opłaty zmiennej

Okres rozliczeniowy -
kwartał

Obowiązek zapewnienia 
odrębnego pomiaru ilości 

pobieranych wód
podziemnych/powierzchni

owych

Obowiązek zapewnienia 
odrębnego pomiaru 

ilości pobieranych wód 
do różnych celów lub 

potrzeb

31.12.
2020

Opłata ustalana na podstawie art. 552 ust. 2 
Prawa wodnego 
- cel i zakres określony w pozwoleniu 

wodnoprawnym
- ilość według pomiarów dokonywanych przez 

organy administracji publicznej

! Wymóg stosowania urządzeń pomiarowych ! 

Stawka 
opłaty

Ilość 
pobranych 

wód

Wysokość 
opłaty





Zmiany w ustawie 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

• znowelizowana procedura zatwierdzania 
przez radę gminy regulaminów 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków, w toku której rada gminy jest 
zobowiązana uzyskać opinię organu 
regulacyjnego

• 3 – letni okres na który określane są taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

• zatwierdzanie taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę przez organ 
regulacyjny

• wprowadzenie procedury rozstrzygania 
sporów pomiędzy przedsiębiorcami 
wodociągowo-kanalizacyjnymi, a 
odbiorcami usług przez organ regulacyjny

• modyfikacja zasad wymierzania i 
zaskarżania kar pieniężnych



Projekt rozporządzenia



Obciążenia budżetu rodziny z tytułu
opłat za wodę i ścieki nie powinny
przekroczyć 3% jej dochodów netto –
dostępność cenowa usług wodociągowo-
kanalizacyjnych jest jedną z zasad
wynikających z traktatu akcesyjnego.



„Prawo do bezpiecznej i czystej 
wody pitnej i urządzeń sanitarnych 
jest prawem człowieka, niezbędnym 
do pełnego cieszenia się życiem 
i korzystania ze wszystkich praw 
człowieka”

Zgromadzenie Ogólne ONZ
Rezolucja nr 64/292 
z dnia 3 sierpnia 2010 r.



Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej 

Uwagi 
uwzględnione

31%

Uwagi częściowo 
uwzględnione

19%

Uwagi 
nieuwzględnione

50%

KONSULTACJE PUBLICZNE



Wątpliwości wokół 
rozporządzenia

• Okres obowiązywania taryf (3 lata)

• Ograniczenie marży zysku do 5% 
(aktualnie „uzasadniona marża zysku”)

• Przywrócenie możliwości uwzględnienia 
w taryfach pełnych kosztów amortyzacji 
bez wyłączenia amortyzacji dla 
przedsięwzięć inwestycyjnych 
finansowanych za pomocą środków 
bezzwrotnych (aktualnie brak amortyzacji 
środków trwałych z dotacji lub subwencji)



Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
jako usługa realizowana 
w interesie publicznym



Praktyczne aspekty zmian 
w zbiorowym

zaopatrzeniu wodę i 
odprowadzaniu ścieków 

na tle nowych 
regulacji prawnych




