
Opłaty za usługi wodne 

w nowym Prawie wodnym
Co warto wiedzieć 

o nowym systemie?

Termin:  10 kwietnia 2018 r. godz. 09:30 - 13:00

Miejsce: Kancelaria DZP, Warszawa, Rondo ONZ 1, 21 p.

RSVP: do 6 kwietnia, E: emilia.zakrzewska-koszel@dzp.pl
T: +48 22 557 76 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora. 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy. 
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Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Program spotkania

Na początku kwietnia korzystający z usług wodnych powinni otrzymać pierwsze informacje o wysokości należnych opłat.

Z uwagi na liczne wątpliwości prawne, znaczna część podmiotów skorzysta ze ścieżki odwoławczej. W kolejnych miesiącach

podjęte decyzje i wyroki wyznaczą kierunek wykładni przepisów na kolejne lata.

Podczas spotkania opowiemy Państwu o najważniejszych konsekwencjach wiążących się z wdrożeniem nowego systemu

opłat za usługi wodne, zwracając szczególną uwagę na istotne niejasności interpretacyjne, ich potencjalny wpływ na

naliczanie wysokości opłat dla poszczególnych podmiotów oraz możliwe sposoby kwestionowania stanowiska organów.

Opowiemy m.in. o:

▪ zakresie działań podlegających opłacie i różnicach w stosunku do dotychczas obowiązującego systemu;

▪ sposobie kalkulacji opłat i wątpliwościach dotyczących wyznaczania ich poszczególnych czynników;

▪ zmianach proceduralnych, w tym zwłaszcza ograniczeniu liczby reklamacji i alternatywnych ścieżkach odwoławczych;

▪ zmianach w systemie opłat podwyższonych, ich wykładni w świetle przepisów znowelizowanego kodeksu 

postępowania administracyjnego i aktualności dotychczasowych poglądów orzeczniczych dotyczących możliwości 

uniknięcia lub ograniczenia sankcji.
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Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Prelegenci

Daniel Chojnacki
Counsel

Maciej Białek 
Associate

Tymon Grabarczyk
Associate

Ekspert z zakresu polskiego, 
unijnego i międzynarodowego
prawa ochrony środowiska. 
Doradca w kwestiach prawno-
środowiskowych przy wielu 
projektach 
infrastrukturalnych, 
transakcjach M&A oraz 
postępowaniach due
diligence.

E: daniel.chojnacki@dzp.pl

Prawnik w zespole prawa 
ochrony środowiska. Doradza 
w postępowaniach 
administracyjnych i 
sądowoadministracyjnych,  
badaniach prawnych spółek i 
procedurach legislacyjnych.

E: maciej.bialek@dzp.pl

Prawnik w zespole prawa 
ochrony środowiska.  Doradza 
w procedurach due dilligence, 
ocenach oddziaływania na 
środowisko i postępowaniach 
dot. systemu gospodarki 
odpadami.

E: tymon.grabarczyk@dzp.pl

Prelegenci są autorami publikacji Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym wydanej przez CH Beck
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