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Informacja dotycz~ca oplaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszla w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), ktora naklada na Burmistrza obowiqzek pobierania oplat za szczegolne 

korzystanie z wod polegajqce na wykonywaniu na nieruchomosci 0 powierzchni powyzej 3500 m2 

robot lub obiektow budowlanych trwale zwi~zanych z gruntem maj~cych wplyw na 

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyl~czenie wi~cej nit 70 % powierzchni 

nieruchomosci z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieuj~tych w systemy 

kanalizacji otwartej lub zamknj~tej" Podstawq prawnq oplaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne. 

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokosc oplaty zalezy odpowiednio od 

wielkosci powierzchni uszczelnionej , rozumianej jako powierzchnia zabudowana wylqczona z 

powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej . Sposob obliczania 

oplaty za ty uslugy wodnq reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne zgodnie z ktorym, oplaty ustala 

siy jako i10czyn jednostkowej stawki oplaty, wyrazonej w m2 wielkosci utraconej powierzchni 

biologicznie czynnej oraz czasu wyrazonego w latach. 

lednostkowe stawki oplat za uslugi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z 

Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek oplat 

za uslugi wodne wynoszq: 

1) bez urzqdzen do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale zwiqzanych 


z gruntem - 0,50 zl za 1 m2 na 1 rok; 


2) z urzqdzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych 0 pojemnosci: 


a) do 10% odplywu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale zwiqzanych z 

gruntem - 0,30 zl za 1 m2 na 1 rok, 

b) od 10 do 30% odplywu rocznego z obszarow uszczelnionych trwale zwiqzanych z 

grantem - 0,15 zl za 1 m2 na 1 rok, 

c) powyzej 30% odplywu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale 

zwiqzanych z grantem - 0,05 zl za 1 m2 na 1 rok. 

Burmistrz, w formie informacji, przekaze podmiotom obowiqzanym do ponoszenia oplat za 

uslugi wodne, wysokosc oraz spos6b obliczenia przedmiotowej oplaty. Wniesienie oplaty powinno 

nastqpic w terminie 14 dni od dnia, w ktorym doryczono informacjy, na rachunek bankowy Urzydu 

Miasta Lubartow, wskazany w informacji. 



Ustawodawca wprowadzajqc zr6Znicowane stawki oplat zalezne od zastosowanej kornpensacji 

retencyjnej, chce zachycic wlascicieli nieruchornosci do stosowania urzqdzen retencyjnych. 

Dodatkowe infonnacje w sprawie infonnacji na tern at oplaty za zrnniejszenie naturalnej retencji 

terenowej Sq dostypne na stronie internetowej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

www.kzgw.gov.pl w zakladce MATERlAL Y INFORMACYJNE I WYJASNIENIA DO 

PRZEPIS6w. 
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