
UCHWAŁA NR XXX/272/2021 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia tzw. podatku od wody deszczowej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2021r., 
poz. 1372) oraz § 30 ust. 2 lit.c i ust. 3 Statutu Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr VII/54/03 Rady Gminy 
Rudnik z dnia 3 czerwca 2003r. (z późn. zm.) 

Rada Gminy uchwala: 

§ 1.  

Przyjmuje się stanowisko Rady Gminy Rudnik w sprawie wprowadzenia tzw. podatku od wody 
deszczowej, ujętego w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy zgodnie 
z treścią określoną w załączniku. 

§ 2.  

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do przesłania stanowiska, o którym mowa 
w §1 Ministrowi Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C7CD6AF0-9135-45EB-8F8D-08034E3EC89C. Podpisany Strona 1



 
 
 
Tabela uwag 

L.p. 
Podmiot 

zgłaszając
y uwagę 

Przepis 
projektu, 
którego 
dotyczy 
uwaga, 
strona 

załącznik
a (OSR, 

uzasadnie
nie) do 

projektu 

Treść uwagi 

Pro
poz
ycja  
zapi
su 

alte
rnat
yw
neg

o 

Uzasadnienie uwagi 

Sposób 
rozpatrzenia 

uwagi – 
stanowisko 

MGMiŻŚ 

1. Gmina 
Rudnik 
47-411 

Art. 34 
pkt 4. 

„wykonywanie na nieruchomości 
o powierzchni powyżej 600 m2 
robót lub obiektów budowlanych 
trwale związanych z gruntem, 
mających wpływ na zmniejszenie 
tej retencji przez wyłączenie 
więcej niż 50% powierzchni 
nieruchomości z powierzchni 
biologicznie czynnej” spowoduje 
zwiększenie procedowania w 
przedmiotowym zakresie nawet 
o kilkadziesiąt razy.  

Po wprowadzeniu niniejszych 
zmian konieczne będzie 
uzyskanie dwóch pozwoleń 
wodnoprawnych: na usługi 
wodne oraz na szczególne 
korzystanie z wód- utraconą 
retencję. 

 Wprowadzenie opłaty 
(„podatku od 
deszczu”) dotknie 
ogromną ilość 
mieszkańców, w tym 
osoby fizyczne 
posiadające domki 
jednorodzinne które 
w najmniejszym 
stopniu przyczyniają 
się do uszczelniania 
powierzchni w 
stosunku do 
pozostałych terenów 
Może to skutkować 
niezadowoleniem 
społecznym 
skierowanym do 
samorządów.  
Proponowane zmiany 
spowodują znaczący 
wzrost kosztów dla 
samorządów. 
Konieczność 
wydawania ogromniej 
ilości decyzji, które 
będą wymagały 
fachowej wiedzy i 
kompetencji w 
zakresie gospodarki 
wodnej. Konieczne 
będzie zatrudnienie 
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nowych kadr dla 
prowadzenia nadzoru 
nad utrzymaniem 
urządzeń 
melioracyjnych. 
Naszym zdaniem 
zadaniami tymi 
powinny zająć się 
PGW WP, które mają 
wyspecjalizowane 
kadry w tym zakresie i 
posiadają fachową 
wiedzę w danych 
tematach. 

Pobierane opłaty mają 
również w większej 
części stanowić 
dochód PGW WP aż 
75%, natomiast 
dochód gmin wynosić 
będzie tylko 25% z 
czego 5% stanowić 
będzie budżet gminy, 
a pozostała część 
przeznaczona zostanie 
na rozwój retencji. 
Jest to za niski procent 
aby wprowadzić 
rozwój retencji w 
gminach.  

2. Gmina 
Rudnik 
47-411 

Art. 38 Zadania, o których mowa 
powyżej, tj. utrzymanie urządzeń 
melioracji gminnych i nadzór nad 
spółkami wodnymi zostały 
„dodane” do zadań własnych 
gminy, podczas gdy gminy nie 
mają środków finansowych na 
wykonywanie tych zadań, nie 
czerpią korzyści. Wykonywanie 
tych zadań będzie powodować 
konieczność zatrudnienia nowych 
pracowników, wzrost kosztów 
administracyjnych. Dla małych 
gmin jest to bardzo duże 
obciążenie. 

Wy
kreś
leni
e 
zapi
sów
. 

Utrzymaniem 
wszystkich urządzeń 
wodnych i urządzeń 
melioracji, a także 
nadzorem nad 
spółkami winna 
zajmować się jedna 
instytucja, powołana 
do tego celu _ PGW 
Wody Polskie. 
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3. Gmina 
Rudnik 
47-411 

Art. 48 Urządzenia melioracji wodnych: 
PGW Wody Polskie są instytucją, 
która powinna całościowo 
obejmować zagadnienia 
związane z gospodarką wodną, a 
nie wybiórcze zagadnienia. PGW 
WP prowadzi ewidencję 
urządzeń melioracji wodnych 
oraz zmeliorowanych gruntów, a 
także wykorzystuje stosowne 
oprogramowanie, którego Gminy 
nie posiadają. 

Przeniesienie obowiązków w 
zakresie Spółek Wodnych, w tym 
również nadzoru i kontroli nad 
ich działalnością, może być 
sprzeczne z tym, że na danym 
terenie funkcjonuje Gminna 
Spółka Wodna, lub Spółka 
Wodna, której członkiem jest 
Gmina. Skoro PGW WP prowadzi 
system informacji gospodarki 
wodnej, to również powinien 
posiadać wszelkie kompetencje 
zarówno nadzorcze jak i 
kontrolne w stosunku do Spółek 
Wodnych.   

 PGW WP posiada 
wszelkie instrumenty 
zarówno techniczne 
jaki i kadrowe  do 
wykonywania zadań 
dotyczących urządzeń 
melioracji wodnych 
oraz Spółek Wodnych. 
Wprowadzenie zmian 
w przedmiotowym 
zakresie spowoduje 
zacieranie się 
kompetencji 
pomiędzy Gminą a 
Wodami Polskimi.  
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