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Warszawa, 22 listopada 2017

Pan
Jan Szyszko
Minister Środowiska

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na pismo przekazujące do uzgodnień międzyresortowych projekt 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne 

przekazuję następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

1. Pragnę zaznaczyć, że projektowana wysokość opłat za usługi wodne będzie miała 

bezpośrednie przełożenie na wzrost kosztów funkcjonowania polskiej elektroenergetyki 

zawodowej i górnictwa, powodując dalsze obniżenie rentowności przedsiębiorstw 

działających w ww. sektorach. Wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

zostanie odzwierciedlony w cenach energii, ostatecznie obciążając polskie społeczeństwo 

i przemysł oraz wpływając na poziom konkurencyjności polskiej gospodarki. Jest to 

szczególnie istotne w kontekście strategii rozwoju gospodarczego kraju, rosnącej konkurencji 

na rynkach międzynarodowych, a z punktu widzenia sektora energetyki – stale zwiększanych 

obciążeń związanych z ochroną środowiska i klimatu.

Z uwagi na istotne, obecne i przyszłe, obciążenia finansowe sektora 

elektroenergetycznego związane z krajowymi i europejskimi regulacjami środowiskowymi 

oraz mając na względzie ochronę odbiorców końcowych przed nadmiernym wzrostem cen 

energii elektrycznej i ciepła, wnoszę o obniżenie zaproponowanych w projekcie 

rozporządzenia stawek jednostkowych opłat za usługi wodne i współczynników 

różnicujących w odniesieniu do sektora energii.

    2. Zgodnie z  przywołaną w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia decyzją Rady 

Ministrów z października 2016 r., pragnę zauważyć, że zgodnie z protokołem ustaleń 
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nr 38/2016 r. posiedzenia RM w dniu 18 października 2016 r., opłaty za usługi wodne, w tym 

za wyprowadzanie ścieków, nie powinny wzrosnąć w latach 2018-2019. Oznacza to, że 

stawki opłat jednostkowych nie powinny wzrosnąć nie tylko w odniesieniu do opłat 

zmiennych (jak interpretuje Ministerstwo Środowiska), ale również w odniesieniu do opłat 

stałych. Tymczasem, pomimo, że stawki zmienne opłat nie uległy zmianie, wprowadzona 

została opłata stała, w kwocie, która finalnie te opłaty podwyższa, aby następnie, po 2 latach, 

obniżyć ją do poziomów z § 3, § 4 i § 5 projektu. Uprzejmie proszę o  uzasadnienia takiego 

podejścia. 

3. Równocześnie, w odniesieniu do perspektywicznego naliczania opłat, uprzejmie 

proszę o potwierdzenie przez Ministerstwo Środowiska, że współczynniki różnicujące mają 

zastosowanie jedynie w odniesieniu do opłat zmiennych.

4. W ocenie skutków regulacji oszacowano całkowite skutki finansowe wdrożenia 

regulacji na poziomie ok. 48,77 mln zł, w tym dla dużych przedsiębiorstw ok. 36,28 mln zł. 

Przy zastosowaniu wskazanych w rozporządzeniu stawek opłat jednostkowych, 

współczynników różnicujących, systemu naliczania opłat, skutki finansowe dla sektora 

energetycznego będą jednak wielokrotnie przewyższały ww. szacunki Ministerstwa 

Środowiska. Co więcej, nie wskazano, na jakiej podstawie oszacowane zostały koszty dla 

przedsiębiorstw, co uniemożliwia określenie rzeczywistego wpływu projektowanych 

przepisów. W związku z powyższym uprzejmie proszę o przedstawienie przez Ministerstwo 

Środowiska szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu wyliczania skutków finansowych 

i przyjętych założeń, w celu skorygowania rozbieżności w odniesieniu do sektora energii.

5. Względem §17, pragnę zwrócić uwagę, że celem przepisów przejściowych co do 

zasady powinno być wprowadzenie rozwiązań ułatwiających podmiotom dostosowanie się do 

nowych regulacji prawnych i zmniejszających ciężar wdrożenia rozwiązań w pierwszych 

okresach ich obowiązywania. Tymczasem §17 wprowadza w okresie 2018-2019 r. 

jednostkowe stawki opłat stałych na poziomie stawek maksymalnych określonych w ustawie 

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Oznacza to w praktyce, 

że po zakończeniu okresu przejściowego, obciążenia dla podmiotów korzystających z usług 

wodnych będą niższe niż w okresie przejściowym.

W celu zracjonalizowania podejścia do przepisu §17 wnioskuję o wprowadzenie 

jednostkowych stawek opłat stałych na poziomie 0 zł na okres 2018-2019 r..

6.  W § 9 projektu określone zostały stawki dla opłaty zmiennej za odprowadzanie do 

wód - wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 
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deszczowej służące do odprowadzania odpadów atmosferycznych w granicach 

administracyjnych miast. Stawka ta została określona za 1m3 na 1 rok.

Biorąc pod uwagę, że art. 270 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -  Prawo wodne, 

w związku z art.272 ust. 5 wymienionej ustawy, w zakresie, w którym stanowi, że:

 „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.” budzą obecnie wątpliwości interpretacyjne, 

zachodzi obawa, że w przypadku zakwalifikowania kanalizacji deszczowej kopalnianej do 

rozliczenia opłaty, o której mowa w §9, nastąpi znaczny wzrost kosztów w porównaniu do 

aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

Ww. wątpliwości pogłębia również brak definicji bądź precyzyjnego określenia znaczenia 

wyrażenia „wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji 

deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji 

zbiorczej w granicach administracyjnych miast”.

Jednocześnie, w związku z tym, że wody opadowe i roztopowe zostały aktualnie 

wyłączone z definicji ścieków (art. 16 pkt 61 ustawy – Prawo wodne), nie podlegają one 

również obowiązkowi zainstalowania urządzeń pomiarowych, o których mowa w art. 303 ust. 

1 pkt 1 ustawy. W związku z tym nie wiadomo dokładnie w jaki sposób Wody Polskie będą 

naliczały opłaty, np. w jaki sposób będą pozyskiwały od podmiotów zobowiązanych do 

wnoszenia opłat zmiennych informacje nt. parametrów ścieków.

7. Proponuję również wprowadzenie następujących zmian redakcyjnych do 

projektu:

1)  w § 6 ust. 1 pkt. 40 lit. a, b, c – proponuję dopisać jednostkę czasu m3/s:

„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”

Proponuję w sposób analogiczny doprecyzować lit. b oraz c oraz § 6 ust. 1 pkt 41.

2) w § 8 proponuję określić jednostkę czasu dla jakiej przewidziana jest określona tam 

stawka opłaty i nadać przepisowi następujące brzmienie:
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„§ 8. Jednostkowa stawka opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód - wód 

pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast w formie opłaty 

stałej, wynosi 0,35 zł na dobę za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo 

zintegrowanym maksymalną ilość wód pochodzących z odwodnienia gruntów granicach 

administracyjnych miast.”.

8. Proponuję również rozważyć określenie późniejszego niż projektowany 

terminu wejścia w życie rozporządzenia. Odpowiednio długie vacatio legis jest niezbędne do 

dokonania przeglądów pozwoleń wodnoprawnych. Dotychczasowa praktyka w staraniu się o 

pozwolenie wodnoprawne zakładała bowiem wpisywanie maksymalnych wartości poboru lub 

zrzutu w celu zagwarantowania pracy pomp przy maksymalnej możliwej mocy, 

w szczególności na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.  Pozwalało to uniknąć 

ewentualnego przekroczenia dopuszczalnych wartości. Praktyka pokazuje, że w niektórych 

przypadkach wartości te mogą być obniżone poprzez dostosowanie do rzeczywistego 

zapotrzebowania na usługi wodne. Przedsiębiorcy powinni zatem mieć czas na dostosowanie 

się do nowych wymogów, w tym przypadku do zmiany pozwolenia wodnoprawnego. Realny 

czas zmiany pozwolenia w przypadkach tzw. nieskomplikowanych to około 3 miesiące. 

Natomiast w przypadku zakładów, które prowadzą skomplikowaną gospodarkę wodno-

ściekową (jak np. elektrownie, elektrociepłownie, duże zakłady górnicze), czas potrzebny do 

dokonania zmiany to minimum rok. 

9. W odniesieniu do oceny skutków regulacji, zasadne jest ponadto doprecyzowanie 

sformułowań dotyczących aktualnie obowiązujących zwolnień z opłat za pobór wód 

powierzchniowych na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej w 

jednostkach cieplnych. Należy jednoznacznie podkreślić, że dotychczasowe zwolnienia 

dotyczyły wyłącznie jednostek wytwórczych energetyki konwencjonalnej z otwartymi 

obiegami chłodzenia i jedynie w odniesieniu do zwrotnego poboru wód. Za bezzwrotny pobór 

wód powierzchniowych (i podziemnych) opłaty były naliczane.

Z poważaniem

Krzysztof Tchórzewski
minister
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