
 

 

WYMIAR OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI 
TERENOWEJ 

 
 
INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie jest instytucją nową, jednak przygotowana 

nowelizacja przepisów ma sprawić znaczne rozszerzenie zakresu jej poboru. Podatkiem ma zostać 
objętych 20 razy więcej nieruchomości niż obecnie. Oznacza to, że organy muszą przygotować się 
na znaczne wzmożenie prac związanych z poborem tzw. podatku od deszczu. Przedmiot opłaty 

uregulowany został przez Prawo wodne, jednak ustawa ta w znacznej większości posługuje się 
pojęciami, które nie zostały w niej zdefiniowane, co też powoduje trudności w identyfikowaniu 
stanów faktycznych, w których należy przystąpić do pobierania opłaty. Skomplikowane jest również 

ustalenie wymiaru tej opłaty, w związku z jej charakterem zobowiązania publicznoprawnego. 
Ustawa Prawo wodne w zakresie reguł powstawania opłaty odsyła do Ordynacji podatkowej. W 
pewnym zakresie jednak samodzielnie określa czynności zobowiązanego oraz organu 

podatkowego, wprowadzając instytucje nieznane Ordynacji podatkowej. Specyficzny sposób 
uregulowania opłaty powoduje, że organ w toku procesu ustalania należności będzie musiał 
ustalić moment jej powstania oraz związane z nim obowiązki – tak swoje, jak i zobowiązanego. 

Biorąc pod uwagę, że orzecznictwo w tym zakresie nie jest jeszcze bogate, proces ten może budzić 
spore wątpliwości. 
Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli wyjaśnić wiele wątpliwości związanych 

z naliczeniem opłaty. Swoim zakresem obejmie ono wybrane zagadnienia dotyczące wymiaru 
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uregulowanej w ustawie Prawo wodne 
w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej. 

 
 

CELE I KORZYŚCI: 

• Omówienie obecnych przepisów prawnych dotyczących opłaty retencyjnej, jak również 
pragmatyki ich stosowania oraz planowanej nowelizacji. 

• Wskazanie praktycznych aspektów dotyczących obowiązków organu i zobowiązanego, źródeł 
oraz sposobów pozyskiwania informacji na potrzeby wymiaru opłaty. Przekazanie wskazówek 
w tym zakresie.  

• Przedstawienie stosowania ulg podatkowych, przepisów dotyczących wielopodmiotowości 
oraz postępowania z nadpłatami w odniesieniu do opłaty retencyjnej. 

• Uzyskanie odpowiedzi na pytania w zakresie tematyki szkolenia. 

 
PROGRAM: 
I. Zagadnienia ogólne: 

1. Stan prawny. 
2. Przedmiot opłaty: 

• pojęcie nieruchomości, 
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• pojęcie powierzchni biologicznie czynnej, 

• pojęcie systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej, 

• pojęcie wykonywania robót. 
3. Podmiot opłaty. 
4. Kalkulacja wysokości opłaty. 

II. Wymiar opłaty: 
1. Regulacja Kodeksu postępowania administracyjnego. 
2. Regulacja ustawy Prawo wodne: 

• oświadczenie, 

• informacja, 

• reklamacja, 

• decyzja określająca. 
3. Regulacja ustawy Ordynacja podatkowa: 

• zobowiązanie podatkowe a obowiązek podatkowy, 

• decyzja ustalająca i decyzja określająca, 

• deklaracja. 
4. Schemat wymiaru opłaty: 

• obowiązki organu, 

• obowiązki zobowiązanego, 

• źródła oraz sposoby pozyskiwania informacji na potrzeby wymiaru opłaty.  

III. Specyfika działu III Ordynacji podatkowej w opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji: 
1. Ulgi podatkowe. 
2. Wielopodmiotowość. 
3. Nadpłata. 

IV. Dyskusja, odpowiedzi na pytania. 
 
ADRESACI: 
Skarbnicy, pracownicy urzędów miast i gmin, do których obowiązków należy ustalanie wymiaru 
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, zarówno z wydziałów finansowych i podatkowych, 

jak i nieruchomości czy ochrony środowiska. 
 
PROWADZĄCY: 
Doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze 
szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie 
podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT. W codziennej praktyce uczestniczy m. in. w 

pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorem licznych 
publikacji w prasie samorządowej. 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Wymiar opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
26 listopada 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 

  

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 533 849 116 fax: (42) 288 12 86 szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia 
na www.frdl.mazowsze.pl do 24 listopada 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


