
 

OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ. 
NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA ORAZ OMÓWIENIE 

PROJEKTOWANYCH ZMIAN PRZEPISÓW 
 

INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie jest instytucją nową. Przedmiot opłaty uregulowany 
został przez Prawo wodne. Projektowana nowelizacja przepisów, dotycząca chociażby nowych obowiązków 
sprawozdawczych gmin, wymusza konieczność zaktualizowania wiedzy w tym zakresie i uregulowania przez 
samorządy kwestii dotyczącej tzw. „podatku od deszczu”. W związku z tym, proponujemy Państwu udział 
w szkoleniu, które swoim zakresem będzie obejmować wybrane zagadnienia dotyczące charakterystyki 
wymiaru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uregulowanej w ustawie Prawo wodne, w tym 
także omówienie ważnych zmian, wynikających z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania 
skutkom suszy. Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do skarbników gmin oraz osób kierujących pracą 
referatów, zajmujących się wymiarem opłaty. Stanowić będzie zbiór najważniejszych informacji w zakresie 
realizacji w gminach zadań związanych z poborem opłaty retencyjnej. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

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

 Omówienie planowanej nowelizacji w zakresie opłaty retencyjnej i wynikających z niej obowiązków 
dla gmin. 

 Uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie tematyki szkolenia. 
 
PROGRAM: 

I. Istota opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej: 
1. Czy opłata obowiązuje na terenie gminy? 
2. Czy obowiązek poboru opłaty jest bezwzględny? 
3. Jakie są konsekwencje odstąpienia od wymiaru opłaty? 
4. Jaki organ ma prawo kontrolować czy opłata występuje? 
5. Czy można jeszcze pobrać opłatę za minione okresy? 
6. Jak weryfikować krąg podmiotów zobowiązanych? 
7. Jaki wydział powinien realizować wymiar opłaty? 

II. Omówienie projektowanych zmian ustawy Prawo wodne, w tym: 
1. Likwidacja kwartalnego okresu wymierzania opłaty (wprowadzenie rocznych oświadczeń). 
2. Modyfikacja katalogu podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty. 
3. Wprowadzenie nowych obowiązków sprawozdawczych gmin. 
4. Wprowadzenie systemowych ułatwień dla wymiarowców (pomoc z Wód Polskich). 

III. Dyskusja, odpowiedzi na pytania. 
 
ADRESACI: Skarbnicy, osoby kierujące pracą wydziałów/ referatów urzędów miast i gmin, zajmujących się 
wymiarem opłaty, zarówno finansowych i podatkowych, jak i nieruchomości czy ochrony środowiska. 
 

SZKOLENIE ON LINE 
5 października  2022 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Najważniejsze 
zagadnienia oraz omówienie projektowanych zmian przepisów 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
5 października 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-12:30 

  

Cena: 259 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 
30 września 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 ____________________________________ 

http://www.okst.pl/

