
 

WYMIAR OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI 
TERENOWEJ. OMÓWIENIE PROCEDURY ORAZ NOWELIZACJA 

PRZEPISÓW 
 

INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, obejmującym swym zakresem wybrane zagadnienia dotyczące wymiaru opłaty 
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uregulowanej w ustawie Prawo wodne (w tym projektowanych zmian), 
co pozwoli wyjaśnić wiele niejasności, związanych z naliczeniem tej opłaty. Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, 
specjalizujący się w prawie podatkowym, doradzający jst optymalne rozwiązania w tym zakresie. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

 Omówienie przepisów prawnych z zakresu opłaty retencyjnej, jak również z pragmatyki ich stosowania. 

 Podkreślenie praktycznych aspektów dotyczących obowiązków organu i zobowiązanego, źródeł oraz sposobów 
pozyskiwania informacji na potrzeby wymiaru opłaty. Przekazanie wskazówek w tym zakresie. 

 Przedstawienie zasad stosowania ulg podatkowych, przepisów dotyczących wielopodmiotowości oraz właściwego 
postępowania z nadpłatami w odniesieniu do opłaty retencyjnej. 

 Omówienie planowanej nowelizacji w zakresie opłaty retencyjnej. 

 Uzyskanie odpowiedzi na pytania z zakresu problematyki szkolenia. 

PROGRAM: 
1. Czy mam obowiązek poboru opłaty? 
2. Jaki organ ma prawo kontrolować czy pobieram opłatę? 
3. Czy mogę jeszcze wymierzyć opłatę za rok 2018? 
4. Jak weryfikować krąg podmiotów zobowiązanych? 
5. Jaki wydział powinien realizować wymiar opłaty? 
6. Jakie nieruchomości podlegają opłacie? Co to jest nieruchomość? Co z nieruchomościami zabudowanymi przed 

2018 r.?  
7. Jakie roboty i obiekty uszczelniają grunt? 
8. Jak obliczyć powierzchnię uszczelnioną? 
9. Jaką stawkę opłaty zastosować? 
10. Jak zbierać informacje o nieruchomościach? 
11. Czy każdy zobowiązany musi złożyć oświadczenie? 
12. Czy brak oświadczenia zwalania z obowiązku wymiaru opłaty? 
13. W jaki sposób oraz kiedy wydać informację? 
14. Co w sytuacji, w której podmiot nie reaguje na informację? 
15. W jaki sposób rozpoznaje się reklamację? 
16. Jak uzasadniać informację? 
17. Czy informacja kończy postępowanie w sprawie? 
18. Kiedy i w jakim trybie wydawać decyzje określające? 
19. Kiedy podmiot zobowiązany może moją decyzję zaskarżyć do sądu? 
20. Czy opłata od deszczu podlega egzekucji? Kiedy? 
21. Czy po nowelizacji wymiar opłaty wymagać będzie podjęcia nowych, dotąd nieznanych czynności? 
22. Dyskusja, analiza przypadków problemowych, zgłoszonych przez uczestników szkolenia. 

ADRESACI: Skarbnicy gmin/ miast, urzędnicy, zajmujący się wymiarem opłaty, w tym także osoby, które zostały powołane 
do bieżącego kontrolowania obowiązku podatkowego na terenie gminy/ miasta. 

SZKOLENIE ON LINE 
29 l istopada 2022 r. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Wymiar opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Omówienie 

procedury oraz nowelizacja przepisów 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
29 listopada 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24 
renata.bak@okst.pl lub szkolenia@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 
24 listopada 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:renata.bak@okst.pl
http://www.okst.pl/

