PROGRAM SZKOLENIA*

„Prawo wodne i nowy system ustalania taryf.
Co przyniesie 2018 r. dla przedsiębiorstw wod-kan?”
7 grudnia 2017 r., Hotel Ikar, ul. Solna 18, Poznań
Opiekun merytoryczny i prowadzenie:

Prowadzenie: Mikołaj Maśliński, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.
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.

7 grudnia 2017 r. (czwartek)
10:00

Otwarcie Szkolenia

10:00 – 11:30

Blok I – Wprowadzenie
 Ustawa Prawo wodne – zakres i cel regulacji
 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
 Regulator na rynku wody

11:30 - 12:00

Przerwa na kawę

12:00 – 13:30

Blok II – Regulator na rynku wody
 Założenia rządowego projektu ustawy z 22 września 2017 r. o zmianie ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków
 Nowe kompetencje nadzorcze dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej
(Wód Polskich)
 Przyjmowanie i zatwierdzanie taryf w świetle projektu ustawy
 Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a
odbiorcami usług
o Nowe uprawnienia odbiorców usług
o Odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 Sankcje

13:30 – 14:15

Obiad

14:15 – 16:00

Blok III – Prawo wodne– najważniejsze zmiany
 Finansowanie systemu gospodarki wodnej
o Opłaty za usługi wodne – porównanie nowych 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)
o Obliczanie opłat za usługi wodne
o Zamrożenie taryf w świetle art. 558 nPW – co z taryfami na 2018 i 2019 r.?
 Zgody wodnoprawne w świetle nowego prawa wodnego
o Pozwolenia wodnoprawne w nowym prawie wodnym (organy właściwe, tryb,
kwestie proceduralne oraz intertemporalne)
o Nowa instytucja – promesa pozwolenia wodnoprawnego
o Rola i znaczenie operatu wodnoprawnego
o Oceny wodnoprawne
 Spółki wodne

15:45 - 16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia
* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub
jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

