
 NOWE PRAWO WODNE

900-915 Powitanie uczestników
 

915-1000 

 
1000- 1130 

Wprowadzenie  

• Ustawa Prawo wodne 
• Pozycja, zadania i kompetencje

Polskie (zadania i kompetencje dotychczasowych organów administracji publicznej
właściwych w sprawach gospodarki wodnej w 

 
Prawo wodne –  
• Finansowanie systemu gospodarki wodnej 

- Opłaty za usługi wodne 
rozwiązaniami 

- Rodzaje opłat 
- Podmioty obowi
- Podmioty obowi

gminy 
- Środki odwoławcze od ustalonej opłaty za usługi wodne
- Opłata za tzw. deszczówk
- Obliczanie opłat za usługi wodne

 

1130- 1145 Przerwa kawowa

1145-1330 

 
Regulator na rynku wody 
• Założenia rządowego projektu ustawy z 22 wrze

zbiorowym zaopatrzeniu w wod
• Taryfy w świetle projektu ustawy 
Rozstrzyganie sporów pomi

odbiorcami usług
- Nowe uprawnienia odbiorców usług
- Odwołanie do S

• Sankcje 
 

1330-1410 Przerwa obiadowa 

1410-1600 

Prawo wodne – 
• Zgody wodnoprawne

- Pozwolenia wodnoprawne w nowym prawie wodnym (organy wła
Kwestie proceduralne oraz intertemporalne) 

- Nowa instytucja 
-  Rola i znaczenie operatu wodnoprawnego
-  Zgłoszenia wodnoprawne w 

 

PROGRAM  
 

O WODNE- OSTATNIE ZMIANY, NAJWA ŻNIEJSZE ZAGADNIENIA
24 listopada 2017 r.( piątek) 

uczestników  
 i przedstawienie wykładowców.  
Alicja Loch-Dzido, Aleksandra Jato- Mrozik

 
Ustawa Prawo wodne – zakres i cel regulacji 
Pozycja, zadania i kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

adania i kompetencje dotychczasowych organów administracji publicznej
ciwych w sprawach gospodarki wodnej w świetle nowych regulacji prawnych

 
Jędrzej Bujny 

 najwa żniejsze zmiany   
Finansowanie systemu gospodarki wodnej  

Opłaty za usługi wodne – porównanie nowych przepisów z dotychczasowymi
zaniami  

Rodzaje opłat  
Podmioty obowiązane do uiszczania opłat za usługi wodne 
Podmioty obowiązane do pobierania opłat za usługi wodne, w tym rola i zadania

rodki odwoławcze od ustalonej opłaty za usługi wodne 
Opłata za tzw. deszczówkę (rodzaje, istota, podmioty)  
Obliczanie opłat za usługi wodne 

 
Andrzej Osi ński 

Przerwa kawowa    

Regulator na rynku wody  
ądowego projektu ustawy z 22 września 2017 r. o zmianie ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków 
wietle projektu ustawy  

Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-
odbiorcami usług 

Nowe uprawnienia odbiorców usług 
Odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Jędrzej Bujny 
 

Przerwa obiadowa � 

 najwa żniejsze zmiany    
Zgody wodnoprawne w świetle nowego prawa wodnego  

Pozwolenia wodnoprawne w nowym prawie wodnym (organy wła
Kwestie proceduralne oraz intertemporalne)  

Nowa instytucja – promesa pozwolenia wodnoprawnego  
Rola i znaczenie operatu wodnoprawnego 

a wodnoprawne w świetle  

NIEJSZE ZAGADNIENIA  

Mrozik  

stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
adania i kompetencje dotychczasowych organów administracji publicznej  

etle nowych regulacji prawnych 

porównanie nowych przepisów z dotychczasowymi     

gi wodne, w tym rola i zadania   

nia 2017 r. o zmianie ustawy o 
ścieków  

-kanalizacyjnymi, a 

Pozwolenia wodnoprawne w nowym prawie wodnym (organy właściwe, tryb, 



- Oceny wodnoprawne 
- Decyzje zwalniające z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego  

zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach 
przeciwpowodziowych 

• Ochrona ujęć wody – nowe wyzwania dla przedsiębiorstw wod-kan 
- Cele i zasady ochrony wód 
- Właściwe organy i ich kompetencje  
- Tryb ustanawiania stref ochronnych 
- Obowiązek ustanowienia stref ochrony bezpośredniej 
- Analizy ryzyka  

• Melioracje wodne - omówienie zmian w zakresie wykonania oraz utrzymania 
urządzeń melioracji wodnych 

• Spółki wodne  
 

Andrzej Osi ński 
 

1600 

 

Zakończenie szkolenia. Dyskusja i pytania do eksperta  

 Jędrzej Bujny i Andrzej Osi ński 

  


