
Instrukcja postępowania w przedmiocie ustalania opłaty za usługi wodne na potrzeby 

chowu i hodowli ryb, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -  

Prawo wodne (DZ. U.  Poz. 1566 i 2180) 

 

I. Uwarunkowania wynikające z ustawy 

1. Co do zasady, w zakresie celu, jakim jest chów i hodowla ryb, opłacie podlegają następujące usługi 

wodne (art. 268 ust. 1 pkt 4,5): 

a) pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych 

organizmów wodnych;  

b) wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów 

wodnych.  

2. Za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw oraz na 

potrzeby chowu i hodowli ryb nie ponosi się opłaty stałej (Art. 270 ust. 2). 

3. Opłaty za usługi wodne – dla celów chowu i hodowli ryb zostały uregulowane w treści art. 275 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

4. Definicje: 

a)  ścieków, dotyczące obiektów chowu i hodowli ryb zostały zapisane w art. 16 pkt. 61, 

podpunkt f i g. Gdy mowa o „ściekach – rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:  

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach 

przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i rodzaj substancji 

zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w warunkach wprowadzania ścieków 

do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym 

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych 

organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb lub organizmów 

rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w 

poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej 

stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.” 

b) poboru zwrotnego zostały zapisane w art. 16 pkt. 40 : „poborze zwrotnym – rozumie się przez 

to pobór wód, po którym następuje odprowadzenie nieprzekształconych w ścieki wód w tej samej 

ilości”. 

5. Na podstawie art. 279 pkt. 4 i 5 zwolnione z opłat za usługi wodne jest wprowadzanie: 

a) do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb w obiektach 

przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, pod warunkiem że ilość i rodzaj 

substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości ustalonych w warunkach wprowadzania 

ścieków do wód określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;  

b) do wód lub do ziemi – wód wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb 

oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb oraz 

tych organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb oraz tych organizmów w 

poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, nie przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni 

użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu produkcyjnego. 

6. Dopuszczalny wzrost wartości stężeń substancji w wodach poprodukcyjnych w obiektach 

przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym ustala się zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (§ 18 oraz załącznik nr 11), gdzie zawarto 

następujące wartości: 

L.p. Wskaźnik zanieczyszczeń  Dopuszczalny wzrost 

wartości stężeń o: 

Jednostka 

1 BZT5 3 mg O2 /dm3 

2 CHZT  7 mg O2 /dm3 

3 Zawiesina ogólna 6 mg/dm3 



II Wysokość opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych na potrzeby chowu lub hodowli ryb 

oraz innych organizmów wodnych  

 

1. Wysokość opłaty za usługi wodne za pobór wód podziemnych na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz 

innych organizmów wodnych zależy od maksymalnej ilości wód możliwej do pobrania określonej w 

pozwoleniu wodnoprawnym (art.275 ust.2). 

2. Wysokość opłaty za pobór zwrotny wód podziemnych na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych 

organizmów wodnych ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, czasu i maksymalnej ilości 

wód podziemnych, która może być pobrana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego albo 

pozwolenia zintegrowanego (art. 275 ust.8 pkt. 1). 

3. Wysokość opłaty za pobór zwrotny wód podziemnych na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych 

organizmów wodnych ustala się jako sumę iloczynu, o którym mowa powyżej (w pkt 2), i iloczynu 

jednostkowej stawki opłaty i ilości pobranych wód podziemnych, jeżeli maksymalna ilość wód 

podziemnych możliwa do pobrania wynosi powyżej 0,05 m3/s (art. 275 ust. 8 pkt 2); 

4. Górne jednostkowe stawki opłaty za pobór zwrotny wód podziemnych na potrzeby chowu lub hodowli 

ryb (art. 275 ust. 20 pkt. 1-3 ustawy Prawo wodne), będące jednocześnie jednostkowymi stawkami 

opłat, określonymi w § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502), wynoszą:  

a) 100 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód podziemnych możliwa do pobrania wynosi poniżej 

0,02 m3/s;  

b) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód podziemnych możliwa do pobrania wynosi od 0,02 

do 0,05 m3/s;  

c) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód podziemnych możliwa do pobrania wynosi powyżej 

0,05 m3/s oraz 50 zł za każde kolejne 0,01 m3/s pobranej wody. 

5. Opłatę za pobór zwrotny wód podziemnych mniejszy, bądź równy maksymalnej ilość 0,05 m
3
/s nalicza 

się według wzoru 

𝑂𝑑𝑜 0.05 = 𝑆𝑚 ∙
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝑄𝑔𝑟

∙  𝐼 

lub 

     𝑂𝑑𝑜 0.05 = 125 ∙
𝑄𝑚𝑎𝑥

0,05
∙ 𝐼 

 

Odo 0.05 - opłata 

Sm - jednostkowa stawka opłaty (125 PLN) zapisana w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (oraz w art. 275 ust. 20 pkt. 2 ustawy Prawo wodne) dla 

poboru 0.05 m3/s 

Q max – max. ilość wody podziemnej możliwej do pobrania, zapisana w pozwoleniu wodnoprawnym 

wyrażona w [m
3
/s]   

Q gr  - graniczna wartość poboru ilości wody podziemnej zapisana w art. 275 ust. 20 pkt. 2 wyrażona w 

[m
3
/s] (0,05 m3/s)  

I – ilość kwartałów których dotyczy pobór wód podziemnych 

6. Opłatę za pobór zwrotny wód podziemnych większy niż 0,05 m
3
/s oblicza się według wzoru: 

 

𝑂>0.05 = 125 + 𝑆𝑝 ∙
𝑄𝑚𝑎𝑥 − 0,05

0,01
 ∙ 𝐼 

 

lub 

     𝑂>0.05 = 125 + 50 ∙
𝑄𝑚𝑎𝑥−0,05

0,01
 ∙ 𝐼 

 

O - opłata 



Sp- stawka za każdy 0,01 [m3/s]  (50 PLN) poboru wody podziemnej powyżej 0.05 m3/s zapisana w art. 

275 ust. 20 pkt. 3
1
 

Q max  – max. ilość wody możliwej do pobrania zapisana w pozwoleniu wodnoprawnym wyrażona w [m
3
/s] 

I – ilość kwartałów których dotyczy pobór wód podziemnych 

III Wysokość opłat za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub 

hodowli ryb w obiektach przepływowych 

 

1. Wysokość opłaty za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb 

w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, zależy od maksymalnej ilości 

wód możliwej do pobrania określonej w pozwoleniu wodnoprawnym (art.275 ust.1 Prawa wodnego).  

2. Wysokość opłaty za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb w obiektach 

przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, ustala się jako iloczyn jednostkowej 

stawki opłaty i maksymalnej ilości wód powierzchniowych, która może być pobrana na podstawie 

pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego (art. 275 ust. 8, pkt. 3 Prawa wodnego);  

3. Wysokość opłaty za  pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb w obiektach 

przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, ustala się jako sumę iloczynu, o którym 

mowa powyżej (w pkt 3), i iloczynu jednostkowej stawki opłaty i ilości pobranej wody, jeżeli 

maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi powyżej 0,5 m3/s; 

4. Górne jednostkowe stawki opłaty za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb 

w obiektach przepływowych charakteryzujących się poborem zwrotnym wynoszą (art. 275 ust. 21 pkt 

1-3 Prawa wodnego), będące jednocześnie jednostkowymi stawkami opłat, określonymi w § 12 ust. 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za 

usługi wodne, wynoszą:  

a) 100 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi 

poniżej 0,2 m3/s;  

b) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi od 

0,2 do 0,5 m3/s;  

c) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi 

powyżej 0,5 m3/s oraz 50 zł za każde kolejne 0,1 m3/s pobranej wody. 

5. Opłatę za pobór zwrotny wód powierzchniowych, mniejszy, bądź równy maksymalnej ilość 0,5 m
3
/s 

nalicza się według wzoru 

𝑂𝑝𝑜𝑤 𝑑𝑜 0.5 = 𝑆𝑚−𝑝𝑜𝑤 ∙
𝑄𝑚𝑎𝑥−𝑝𝑜𝑤

𝑄𝑔𝑟−𝑝𝑜𝑤

∙  𝐼 

lub 

    

𝑂𝑝𝑜𝑤 𝑑𝑜 0.5 = 125 ∙
𝑄𝑚𝑎𝑥−𝑝𝑜𝑤

0,5
∙  𝐼 

 

Opow do 0.5 - opłata 

Sm-pow - jednostkowa stawka opłaty dla maksymalnego poboru 0.5 m3/s (125 PLN) zapisana w § 12 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (oraz w art. 275 ust. 21 pkt. 

2 ustawy Prawo wodne)  

Q max-pow – max. ilość wody powierzchniowej możliwej do pobrania zapisana w pozwoleniu 

wodnoprawnym wyrażona w [m
3
/s]   

Q gr-pow  - graniczna wartość ilości wody powierzchniowej zapisana w art. 275 ust. 21 pkt. 2 Prawa 

wodnego wyrażona w [m
3
/s] ( 0,5 m3/s) 

I – ilość kwartałów których dotyczy pobór wód powierzchniowych 

                                                           
1
 oraz w § 12 ust. 1 pkt 3 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek 

opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502). 



6. Opłatę za pobór zwrotny wód powierzchniowych, większy niż 0,5 m
3
/s nalicza się według wzoru 

𝑂𝑝𝑜𝑤>0.5 = 125 + 𝑆𝑝−𝑝𝑜𝑤 ∙
𝑄𝑚𝑎𝑥−𝑝𝑜𝑤 − 0,5

0,1
∙  𝐼 

lub 

 

𝑂𝑝𝑜𝑤>0.5 = 125 + 50 ∙
𝑄𝑚𝑎𝑥−𝑝𝑜𝑤 − 0,5

0,1
∙  𝐼 

gdzie 

Opow>0.05 - opłata 

Sp-pow- stawka za każdy 0,1 [m3/s] poboru wód powierzchniowych powyżej 0.5 m3/s,  zapisana w art. 275 

ust. 21 pkt. 3 Prawa wodnego (50 PLN)
2
 

Q max-pow – max. ilość wody powierzchniowej możliwej do pobrania zapisana w pozwoleniu 

wodnoprawnym wyrażona w [m
3
/s] 

I – ilość kwartałów których dotyczy pobór wód powierzchniowych 

IV Wysokość opłat za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub 

hodowli ryb w obiektach o wodzie stojącej 

 

1. Wysokość opłaty za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb 

oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej zależy od powierzchni zalewanej, 

określonej w pozwoleniu wodnoprawnym (art.275 ust.3 Prawa wodnego). 

2. Wysokość opłaty za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb 

oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej ustala się jako iloczyn jednostkowej 

stawki opłaty, czasu i powierzchni zalewu tych stawów (art.275 ust.8 pkt. 5 Prawa wodnego); 

3. Górne jednostkowe stawki opłaty za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb 

oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej (art. 275 ust. 22 Prawa wodnego), 

będące jednocześnie jednostkowymi stawkami opłat, określonymi w § 12 ust. 3 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, wynoszą:  

a) 1,00 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi do 100 ha;  

b) 1,25 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi od 100 ha do 500 ha;  

c) 1,50 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi powyżej 500 ha. 

 

𝑂𝑝𝑜𝑤−𝑠𝑡 = 𝑆𝑠𝑡 ∙ 𝑃max−st ∙ 𝐼 

 

Opow-st. - opłata 

Sst - jednostkowa stawka opłaty dla maksymalnego poboru wyrażonego jako powierzchnia zalewu – 

warianty 1 PLN do 100ha ; 1,25 PLN dla pow 100-500 ha i 1,50 PLN dla pow. >500ha 

P max-st – powierzchnia zalewu zapisana w pozwoleniu wodnoprawnym wyrażona w [ha]   

I – ilość kwartałów których dotyczy pobór wód powierzchniowych 

Powierzchnię zalewu należy rozumieć jako powierzchnię użytkową stawów określoną w operacie 

rybackim. 

 

V Wysokość opłat za usługi wodne za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub 

hodowli ryb w obiektach przepływowych 

 

1. Wysokość opłaty za usługi wodne za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli 

ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, zależy od rodzaju 

                                                           
2
  oraz w § 12 ust. 2 pkt 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek 

opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502). 



substancji zawartych w ściekach i ich ilości oraz rodzaju ścieków (art.275 ust. 4, art. 16 pkt. 61, 

podpunkt f). 

2. Dopuszczalny wzrost wartości stężeń substancji w wodach poprodukcyjnych w stosunku do wód 

pobieranych ustala się na następujące wartości
3
: 

L.p. Wskaźnik zanieczyszczeń  Dopuszczalny wzrost 

wartości stężeń o: 

Jednostka 

1 BZT5 3 mg O2 /dm3 

2 CHZT  7 mg O2 /dm3 

3 Zawiesina ogólna 6 mg/dm3 

3. Każdy obiekt przepływowy, służący do chowu lub hodowli ryb zobowiązany jest do kontroli jakości 

wód pobieranych i poprodukcyjnych, dla wskaźników wskazanych w punkcie 2– 2 razy w roku.  

4. Wody poprodukcyjne stają się ściekami, jeżeli po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego wzrostu 

stężeń, w kolejnym badaniu wykonanym w odstępie najwyżej 1 tygodnia od daty stwierdzenia, 

przekroczenia dalej będą występować. 

5. Opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w 

obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym oblicza się dla okresów nie 

dłuższych niż kwartał. 

6. Wysokość opłaty za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli 

ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, ustala się jako iloczyn 

jednostkowej stawki opłaty i ilości substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, w tym 

substancji wyrażonych jako wskaźnik (art. 275 ust. 8 pkt 6 Prawa wodnego):  

a) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5),  

b) chemicznego zapotrzebowania tlenu,  

c) zawiesiny ogólnej. 

7. Górna jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli 

ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, za 1 kg substancji 

wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik (art. 275 ust. 23 pkt. 1-3 

Prawa wodnego)
4
:  

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) – wynosi 4,28 zł;  

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu – wynosi 1,71 zł;  

3) zawiesiny ogólnej – wynosi 0,52 zł. 

4. Opłatę nalicza się po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych wzrostów stężeń o którym mowa w 

punkcie 2 w trakcie dwukrotnie powtórzonych badań (w odstępie tygodnia), według wzoru 

 

Opłata = S x (Łś – Łw - Łd)  

gdzie 

S – jednostkowa stawka opłat za 1 kg substancji [zł/kg] 

Łś – ładunek substancji zawarty w ściekach [kg] 

Łw – ładunek substancji zawarty w pobranej wodzie [kg] 

 

Łś = V x s/1000 [kg] 

gdzie: 

V – ilość ścieków odprowadzonych w danym kwartale [m
3
] 

s – stężenie zanieczyszczeń w wodach odprowadzanych: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, [mg/dm
3
] 

                                                           
3
 dopuszczalny wzrost wartości stężeń dla wskaźników zanieczyszczeń wskazano na podstawie § 18 oraz załącznika  nr 

11 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego 
4
 Górne jednostkowe stawki opłat są jednocześnie jednostkowymi stawkami opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub 

do ziemi z chowu lub hodowli ryb, albo innych organizmów wodnych, zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) 



 

Łw = V x s/1000 [kg] 

gdzie: 

 

V – ilość wód pobranych w danym kwartale [m
3
] 

s – stężenie zanieczyszczeń w wodach pobranych: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, [mg/dm
3
] w wodach 

pobieranych 

 

Łd = V x s/1000 [kg] 

gdzie: 

V – ilość wód pobranych w danym kwartale [m
3
]; 

s – stężenie zanieczyszczeń dopuszczalne, wyrażone jako wartości dopuszczalnego wzrostu wartości stężeń 

dla poszczególnych parametrów ujęte w tabeli z pkt. 2: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, [mg/dm
3
] w wodach 

pobieranych. 

L.p. Wskaźnik zanieczyszczeń  Dopuszczalny wzrost 

wartości stężeń o: 

Jednostka 

1 BZT5 3 mg O2 /dm3 

2 CHZT  7 mg O2 /dm3 

3 Zawiesina ogólna 6 mg/dm3 

 

VI Wysokość opłat za usługi wodne za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub 

hodowli ryb w obiektach o wodzie stojącej 

 

 

1. Wysokość opłaty za usługi wodne za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli 

ryb oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej zależy od wielkości produkcji ryb 

lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w tych stawach (art.275 ust.5, art. 16 pkt. 61, 

podpunkt g) 

2. Górna jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb albo innych 

organizmów wodnych wynosi 0,272 zł, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych 

organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni 

użytkowej stawów o wodzie stojącej w jednym roku danego cyklu
5
. 

3. Wysokość opłaty naliczana jest według wzoru: 

 

O=X*0,272 

O – opłata 

X – każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb ponad 1500 kg z 1 ha 

P przyrost w cyklu produkcyjnym 

X=(P – 1500*Pow)/100 

Pow – powierzchnia w ha 

S-stawka opłaty – 0,272 PLN 

                                                           
5
 Górne jednostkowe stawki opłat są jednocześnie jednostkowymi stawkami opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub 

do ziemi z chowu lub hodowli ryb, albo innych organizmów wodnych, zgodnie z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) 


