
          

 

 

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 

oraz 

Kancelaria SMM Legal 

 

zapraszają na seminarium: 

 

Nowe Prawo wodne w świetle rządowego 
projektu ustawy  

Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

27 czerwca 2017 roku, g. 10:00 

 

W programie: 
 

Program szkolenia  

 

Blok I – Wprowadzenie  

 Projekt ustawy Prawo wodne – zakres i cel regulacji 

 Najważniejsze pojęcia 

 Zasoby wodne w świetle nowego prawa wodnego  

o Istota zlewniowego gospodarowania zasobami wodnymi 

 Nowa struktura prawno-organizacyjna organów administracji publicznej 

o Pozycja, zadania i kompetencje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

o Zadania i kompetencje dotychczasowych organów administracji publicznej właściwych 

w sprawach gospodarki wodnej w świetle nowych regulacji prawnych  

 Korzystanie z wód (rodzaje korzystania)  

 

Blok II – Zagadnienia szczegółowe  

 Finansowanie systemu gospodarki wodnej  

o Opłaty za usługi wodne – porównanie proponowanych przepisów z dotychczasowymi 

rozwiązaniami  

o Rodzaje opłat  

o Podmioty obowiązane do uiszczania opłat za usługi wodne 

o Podmioty obowiązane do pobierania opłat za usługi wodne, w tym rola i zadania 

gminy 

o Środki odwoławcze od ustalonej opłaty za usługi wodne 

o Opłata za tzw. deszczówkę (rodzaje, istota, podmioty)  

 Zgody wodnoprawne w świetle nowego prawa wodnego  



o Pozwolenia wodnoprawne 

o Zgłoszenia wodnoprawne 

o Oceny wodnoprawne 

o Decyzje zwalniające z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego  

zagrożenia powodzią oraz zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych 

o Kwestie proceduralne oraz intertemporalne  

 Ochrona wód  

o Cele i zasady ochrony wód 

o Właściwe organy i ich kompetencje  

o Tryb ustanawiania stref ochronnych 

 Zarządzanie ryzykiem powodziowym 

 Kąpieliska w świetle nowego prawa wodnego  

o Pojęcie kąpieliska a miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

o Rola organów gminy  

 Melioracje wodne - omówienie zmian w zakresie wykonania oraz utrzymania urządzeń 

melioracji wodnych 

 Spółki wodne  

 

Blok III – Dyskusja i pytania do eksperta  

Przewidywany czas trwania seminarium wraz z przerwą kawową: ok. 4 godzin. 
 

Prelegent: 

 

Mikołaj Maślińki 

 

prawnik, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej 

specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych. W obszarze jego 

zainteresowań znajduje się prawo ochrony środowiska, a w szczególności prawo wodne i gospodarka 

odpadami komunalnymi. Autor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych na 

łamach m.in. „Studiów Prawa Publicznego”, „Przeglądu Komunalnego”, czasopisma samorządowego 

„Wspólnota”, miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, kwartalnika „Kierunek WOD-KAN”, „Czysta 

Energia” oraz „Forum PPP”. Autor szkoleń dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla 

Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Środkowopomorskiego 

Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. 


