COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
02-942 WARSZAWA, UL. KONSTANCIŃSKA 11

Tel. 0-22 842 20 11 w. 18, Fax. 0-22 842 23 03, e-mail: eko@cobro.org.pl

PRAWO WODNE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
- nowe regulacje od stycznia 2018 r.
11 KWIETNIA 2018
Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowej regulacji ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566),
mającej na celu dostosowania systemu zarządzania zasobami wodnymi do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, spowoduje
szereg zmian w zakresie praktycznych aspektów stosowania prawa wodnego i gospodarki wodno-ściekowej.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie przepisów nowej ustawy Prawo wodne, zwłaszcza tych
elementów, które stanowią novum w praktyce m.in.: nowych zasad udostępniania zasobów wodnych użytkownikom, obowiązki
użytkowników wód oraz nowych zasad ponoszenia opłat za korzystanie z wód, nowych form zgód wodnoprawnych (np. ocena
wodnoprawna), zmian w zakresie urządzeń wodnych - melioracji, instrumentów finansowych - nowych zasady ponoszenia opłat
za korzystanie z wód a także zmiany we właściwościach organów.
PROGRAM
Godz. 10.15-10.30
ZRÓWNOWAŻONE OPAKOWANIA BIOKOMPOZYTOWE W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (BIOCOMPACK-CE)
Godz. 10.30-12.30
PRAWO WODNE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
1. Zagadnienia wprowadzające
2. Nowe zasady zarządzania zasobami wodnymi gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne transpozycja Ramowej Dyrektywy Wodnej w kontekście dofinansowań w perspektywie finansowej UE 2014–2020:
 Terminologia, definicje - objaśnienie pojęć w zarządzaniu zasobami wodnymi m.in. wody opadowe – skutki wyłączenia z
definicji ścieków; wody deszczowe i opadowe w kontekście zapisów ustawy;
 Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami, obowiązki właścicieli wody - gospodarowanie majątkiem
Skarbu Państwa - realizacja uprawnień właścicielskich w imieniu Skarbu Państwa;
 Powiązanie ustawy Prawo wodne z innymi aktami prawnymi (np. POŚ, ustawa o zbiorowym; zapatrzeniu w wodę, ustawa o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko),
3. Nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce – zadania i podział kompetencji - Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie (struktura i główne zadania)
 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – struktura jednostki: Prezes PGW Wody Polskie, KZGW, dyrektor RZGW
Wody Polskie, dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich,
 Inne organy w zarządzaniu wodami.
Godz. 12.30-13.00 Obiad
Godz. 13.00-15.30
PRAWO WODNE I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
4. Najważniejsze praktyczne aspekty zmian ustawy Prawo wodne w zakresie korzystania z wód - nowe zasady reglamentacji i
nowe decyzje; kontrola gospodarowania wodami oraz rodzaje odpowiedzialności:
 Omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód: powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne;
 Decyzje administracyjne w gospodarowaniu wodami - zgody wodnoprawne – omówienie rodzajów zgód wodnoprawnych
i wymagań ich uzyskiwania: (Nowa decyzja w postaci oceny wodnoprawna; pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie – wraz z
organami odpowiedzialnymi);
 Inne decyzje administracyjne wynikające z nowych przepisów prawa wodnego oraz ustaw powiązanych (np. decyzja
środowiskowa);
 Kontrola w gospodarce wodno-ściekowej i odpowiedzialność za szkody w gospodarce wodnej.
5. Regulacje w zakresie urządzeń wodnych, stref ochronnych, melioracji, aglomeracji, gospodarki wodno-ściekowej.
 Obowiązki właściciela urządzeń wodnych; - urządzenia melioracji wodnej – omówienie katalogu urządzeń melioracji
wodnych - rola Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w planowaniu, wykorzystywaniu i utrzymywaniu
melioracji wodnych;
 Zadanie własne gminy – utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych m.in. uchwała Rady Gminy – w sprawie ustalenia
wysokości opłaty melioracyjnej;
 Zasady ustanawiania aglomeracji: - oczyszczanie ścieków bytowych i komunalnych z aglomeracji;
 Strefy ochronne ujęć wód: -ustanawianie stref ochronnych ujęć z urzędu i na wniosek właściciela ujęcia, - wniosek i
dokumentacja w sprawie ustanawiania stref ochronnych, analiza ryzyka, - zakazy, nakazy i ograniczenia, jakie mogą
obowiązywać na terenach stref ochronnych ochrony bezpośredniej i pośredniej;
 Spółki wodne – zasady tworzenia, działanie tych spółek oraz nadzoru nad spółkami wodnymi,

6. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami m.in. opłaty za usługi wodne, kary pieniężne:
 Wpływ nowej ustawy Prawo Wodne na kształtowanie taryf w usługach wodociągowo-kanalizacyjnych;
 Zakres usług wodnych objętych opłatami - szacowanie wysokości przyszłych wydatków na opłaty za usługi wodne;
 Rodzaje opłat: - opłata stała i zmienna sposoby obliczania w tym - opłata stała za pobór wód podziemnych i
powierzchniowych, - opłata stała za wprowadzanie ścieków, - opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej, opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, - opłata za usługi wodne za pobór wód na cele chowu lub
hodowli ryb;
 Opłaty podwyższone oraz kary związane z nieprzestrzeganiem zasad korzystania z wód i gospodarowania wodami.
7. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania.
Możliwość konsultacji po zakończeniu sesji szkoleniowej za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od zakończenia
szkolenia
Godz. 15.30 Podsumowanie i zamknięcie seminarium
Miejsce szkolenia:
COBRO – Instytut Badawczy Opakowań
ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
Koszt uczestnictwa:
1 osoby - 650 zł + 23% VAT
min. 2 osób z tej samej firmy - 550 zł + 23% VAT od osoby
Cena zawiera:
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie
Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać przesyłając na adres eko@cobro.org.pl wypełniony formularz zgłoszenia, dostępny na stronie
internetowej COBRO – www.cobro.org.pl lub zgłaszać uczestnictwo on-line
Opłata:
Opłatę za seminarium szkoleniowe należy przekazać na konto COBRO-Instytutu Badawczego Opakowań w Banku PKO S.A.
Nr 95 1240 6175 1111 0000 4577 6272 (w przelewie prosimy podać numer 08/2018)

Kontakt:
Zakład Ekologii Opakowań
tel. +48 22 842 20 11 w.39 fax: +48 22 842 23 03
e-mail: eko@cobro.org.pl

SEMINARIUM OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO Prawo krajowe oraz Unii Europejskiej w zakresie opakowań i
odpadów opakowaniowych - 3 LUTEGO 2017
Prelegenci:
Paweł Sosnowski – Ministerstwo Środowiska, Naczelnik Departamentu Gospodarki Odpadami
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
PRAWO KRAJOWE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
Jacek Pluta - ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta, Błonie
WYMAGANIA ADR W ZAKRESIE TRANSPORTU TOWARÓW W OPAKOWANIACH
Konrad Nowakowski - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Warszawa,
Polska Izba Odzysku I Recyklingu Opakowań, Łódź
ZNAKI RECYKLINGU ORAZ INNE OZNACZENIA EKOLOGICZNE STOSOWANE NA OPAKOWANIACH
OCENA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH, OPAKOWAŃ I ICH ELEMENTÓW POD KĄTEM
ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 94/62/EC
Krzysztof Wójcik - COBRO Instytut Badawczy Opakowań, Warszawa
BIOTWORZYWA – PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

