
INFROMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ 

RETENCJI TERENOWEJ 

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne 

nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie 

naturalnej retencji terenowej. 

Obowiązek poniesienia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

powstaje w przypadku kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek: 

- powierzchnia nieruchomości, która przekracza 3500 m 2; 

- wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni 

biologicznie czynnej na skutek wykonania robót lub obiektów budowlanych 

trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej 

retencji terenowej; 

- nieujęcie nieruchomości w funkcjonujący na danym obszarze system kanalizacji 

otwartej lub zamkniętej. 

Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej są obowiązane ponosić 

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki 

nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub 

obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami 

nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich część, 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego- 

które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie 

naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.  

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg 

publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są 

odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych 

umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki 

wyznaniowe. 

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% 

przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód 

budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa.  

Zgodnie z art. 552 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne, podmioty obowiązane                   

do ponoszenia opłat za w/w usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia, 



za poszczególne kwartały Wójtowi Gminy w celu ustalenia wysokości opłaty, 

zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Wód Polskich.  

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień 

przypadający na koniec każdego kwartału. 

Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację                

z naliczeniem opłaty. 

 

Załącznik: 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-

uslugi-wodne.html 
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