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OPŁATY ZA USŁUGI WODNE WG NOWEGO PRAWA WODNEGO – RODZAJE OPŁAT,
SPOSÓB ICH KALKULOWANIA, PROCEDURA WYMIERZENIA OPŁATY,
WŁAŚCIWE ORGANY WÓD POLSKICH, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
21 SIERPNIA 2018 R., BYDGOSZCZ

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, starostw powiatowych
odpowiedzialni za odprowadzanie opłat za pobór wód, odprowadzanie ścieków, odprowadzanie wód
deszczowych oraz za pobór opłaty za zmniejszoną retencję.

Korzyści:

Poznanie nowych zasad naliczania opłat związanych z korzystaniem z zasobów wodnych, organów
pobierających opłaty, procedury i sposobów kwestionowania naliczonych opłat. Przedstawienie
praktycznych sposobów naliczania opłaty na podstawie konkretnych pozwoleń wodnoprawnych.
Informacje nowym rodzaju opłaty za zmniejszoną retencję i obowiązkach gmin związanych z jej
poborem.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY
PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA

Prowadzący: Radca prawny zajmujący się obsługą prawną spółek kapitałowych. Specjalista z zakresu prawa
samorządowego, nieruchomości, cywilnego, gospodarczego i zamówień publicznych. Reprezentował
przed Sądem Najwyższym przedsiębiorstwa w sprawie dopuszczalności stosowania cen z taryfy dla
zbiorowego odprowadzania ścieków w hurtowym obrocie między przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi z różnych gmin.
Program:

1. Opłata za pobór wody. Rodzaje opłat za pobór wody, sposób ich kalkulacji.
a) Opłata stała.
b) Opłata zmienna.
c) Opłaty podwyższone.
d) Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia.
e) Okres przejściowy w ustalaniu opłaty za pobór wody.
2. Opłata za odprowadzanie ścieków. Rodzaje opłat za odprowadzenie ścieków, sposób ich
kalkulacji.
a) Opłata stała.
b) Opłata zmienna.
c) Opłaty podwyższone.
d) Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia.
e) Okres przejściowy w ustalaniu opłaty za odprowadzanie ścieków.
3. Opłaty związane z odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych.
a) Opłata za odprowadzenie wód otwartymi lub zamkniętymi systemami kanalizacji.
 Opłaty stałe.
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 Opłaty zmienne.
 Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia.
b) Opłata za odprowadzenie do wód, wód pochodzących z odwodnienia gruntów.
4. Opłata za zmniejszoną retencję.
a) Charakterystyka opłaty oraz sposób kalkulacji.
b) Procedura ustalania opłaty oraz podmioty zobowiązane do jej ponoszenia.
5. Procedura reklamacyjna i odwoławcza.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Godziny
szkolenia:

10.00 - 15:00

Miejsce
szkolenia:

BYDGOSZCZ - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C
(Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej - II piętro - wejście od Technikum Kolejowego)
Bezpłatny parking na terenie obiektu. 5 min od Dworca PKP Bydgoszcz Główna.

Cena*:

323 zł przy zgłoszeniu do 7 sierpnia br.

Szkolenia
realizujemy
również w formie
zamkniętej.
Zapytania
prosimy przesyłać
na adres:
szkolenia@
bydgoszcz-frdl.pl

(cena uwzględnia rabat w wysokości 10% od ceny podstawowej wynoszącej 359 zł)
W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.
Szkolenie zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Uwaga!

RABATY OD CENY PODSTAWOWEJ WYNOSZĄCEJ 359 ZŁ:
15% dla uczestników zgłoszonych przez aplikację mobilną FRDL „Moje szkolenia”
2 tygodnie przed terminem szkolenia.
20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach.

Rabaty
nie
łączą
się.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 SIERPNIA w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres
mailowy: zgloszenia@bydgoszcz-frdl.pl lub faksem na numer 52 321 18 92.

Nazwa
Instytucji
/Firmy (dane
do FV):
Adres:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
21/08//1/P
OPŁATY ZA USŁUGI WODNE WG NOWEGO PRAWA WODNEGO…
NABYWCA:
ODBIORCA (jeśli istnieje rozróżnienie):

e-mail:

NIP:
Ilość osób zgłaszanych:

tel./fax.
Imiona
i nazwiska
uczestników:

1.

e-mail:

2.

e-mail:

3.

e-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz udziału w szkoleniach (w tym m. in.
zakresie ewidencji obecności, wydania certyfikatu ukończenia szkolenia, zakwaterowania) organizowanych przez Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa.
UWAGA – prosimy o zaznaczenie!!!
Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ów kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub przynajmniej w 70%
ze środków publicznych (właściwe podkreślić) TAK / NIE
Płatność po szkoleniu – przelewem po otrzymaniu FV.
Informacja o realizacji szkolenia przekazywana jest mailowo.
W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa o telefonicznie najpóźniej dwa dni przed terminem.
Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do dwóch dni przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie Państwa
100% kosztów ogólnych.

Data:

Podpis:

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem szkoleń: 52 321 18 90, szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl
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