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„rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje

proces integrowania działań politycznych, gospo-

darczych i społecznych, z zachowaniem równowagi

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów

przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych

społeczności lub obywateli zarówno współczesnego

pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”

Prawo ochrony środowiska – Ustawa z dnia 27.04.2001 r, 

koncepcja 

zrównoważonego rozwoju, 

zapisana w kluczowych 

dokumentach zarówno 

ONZ jak i Unii 

Europejskiej



Zrównoważony rozwój ma na 

celu doprowadzenie a następnie 

zachowanie równowagi między 

trzema systemami, które 

stanowią: system społeczny 

(społeczeństwo), system 

gospodarczy (ekonomiczny) oraz 

system środowiska naturalnego. 

EkonomiaŚrodowisko

Społeczeństwo



Zrównoważony rozwój  

to zdolność społeczeństwa 

do nieskończonego 

trwania  w ramach 

naturalnych cykli



Cztery przyczyny (działania człowieka) zakłócające naturalne cykle.

Wszystkie jednakowo ważne!!!

Pobieranie relatywnie dużej ilości surowców ze skorupy ziemskiej 

np. ropa, gaz ziemny czy metale ciężkie wprowadzając je do biosfery, 

z którymi przyroda nie może sobie poradzić.

Człowiek produkuje substancje, które kumulują się w środowisku 

naturalnym. Tworzymy związki chemiczne, których przyroda jest w 

stanie rozłożyć po bardzo długim czasie. Tworzymy substancje, 

które już istnieją w przyrodzie np.CO2, ale w takiej ilości, że natura 

nie może poradzić sobie z ich akumulacją.
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Cztery przyczyny (działania człowieka) zakłócające naturalne cykle.

Wszystkie jednakowo ważne!!!

cd.

Fizycznie spowalnianie cykli przyrody np. niszczenie ekosystemów 

i  zastępowanie je terenami zurbanizowanymi typu drogi, 

parkingi, obszary zabudowane. 

Tworzenie barier uniemożliwiających innym ludziom 

zaspokojenie podstawowych potrzeb. 
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Konsekwencją zaspokojenia potrzeb 7,3 mld 

mieszkańców Ziemi (dane na dzień 1.01.2016 r) 

jest rosnąca ingerencja w stan naszej planety. 

Presja współcześnie wywierana na środowisko 

stawia pod znakiem zapytania istnienie 

zrównoważonego rozwoju, zachowanie 

naturalnych cykli !!!! 



Problem

(Skutki)
Przyczyny

Edukacja

Działania 

naprawcze

Działania 

prewencyjne



Zapobieganie dalszemu 

pogarszaniu się stanu 

ekosystemów wodnych

Oszczędzanie 

zużycia wody

Zintegrowane zarzadzanie 

zasobami wodnymi

Gospodarka 

wodami 

opadowymi







Gospodarka wodami opadowymi w kontekście 

zrównoważonego rozwoju to  zatrzymanie 

maksymalnej ilości opadu na powierzchni (retencja) i 

spowolnienie jego  odpływu do odbiornika.

Potrzeba zwiększenia retencji wód na obszarach zurbanizowanych została 

zapisana w krajowych dokumentach strategicznych, m.in. w „Strategicznym 

planie adaptacji dla sektorów obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020” opracowanym przez Ministerstwo Środowiska. Tematyka retencji 

stanowi także jeden z głównych obszarów Programu Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020. Wsparcie dla inwestycji związanych z poprawą 

funkcjonowania systemów odwodnienia powinno przełożyć się na zwiększenie 

liczby inwestycji wpisujących się w koncepcję zrównoważonego rozwoju.



Odtwarzanie ekosystemów

Nowe technologie zagospodarowania wód opadowych

Wykwalifikowani specjaliści

1.

2.



Edukacja społeczeństwa 

O istniejących zagrożeniach.

O nowych technologiach.

O ponoszeniu odpowiedzialności, konsekwencji 

istniejącego stanu.  

1.

2.

Niski poziom świadomości w zakresie powiązań 

między gospodarką, społeczeństwem i 

środowiskiem jest jedną z głównych barier 

zrównoważonego rozwoju.  Świadome i aktywne 

społeczeństwo jest narzędziem do jego osiągnięcia.

3.



Opłaty za odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych do 

rzek, jezior czy ziemi

Opłata za korzystanie ze 

środowiska

Opłata za  świadczoną usługę przez 

przedsiębiorstwo wodno-

kanalizacyjne 

Zależna od wielkości, rodzaju i  sposobu 

zagospodarowania terenu, z którego 

pochodzą ścieki

OPŁATA ZWIĄZANA Z WODAMI 

OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI



Opłata za usługę (zwana też opłatą deszczową) nie 

ma charakteru obligatoryjnego (przymusowego), 

obowiązuje ona jedynie wówczas, kiedy umowa 

pomiędzy dostawcą usługi, czyli przedsiębiorstwem 

wodociągowo-kanalizacyjnym, a odbiorcą usługi tak 

stanowi, przy czym przedsiębiorca jest obowiązany 

do zawarcia takiej umowy z osobą, której 

nieruchomość została przyłączona do sieci i która 

wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy

cywilno-prawnej. 



Ustawa z dnia 7 lipca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 

poz. 747 z późn,. zm.)

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 

czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków 

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz.U. 2006 nr 127 poz. 886), tzw. rozporządzenie 

taryfowe



Podstawą obliczenia kwoty opłaty pobieranej za wprowadzanie
wód opadowych i roztopowych do infrastruktury ich
zagospodarowania jest:

ilość (objętość) odprowadzanych ścieków z powierzchni 
utwardzonych, jako zarejestrowany odpływ do kanalizacji, 

(m3)  lub

powierzchna utwardzona, z której ścieki - wody opadowe i 
roztopowe są odprowadzane i średni opad liczony jako średnia 

opadów z ostatnich 10 lat według danych odpowiednio 
miejscowego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (m2) lub 

opłata abonamentowa za utrzymywanie urządzeń 
kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług.



na podstawie http://retencja.pl/
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DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


