
 

 

WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE 

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k w Poznaniu oraz 

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich,  

Zapraszają na kolejne  

WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE 

o następującej tematyce: 

NOWE PRAWO WODNE – ROZWIĄZANIA I SKUTKI DLA SPÓŁEK 

WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH, GMIN I ODBIORCÓW USŁUG 

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW TARYFOWYCH NA ROK 2018 

 

Poprowadzi je Wspólnik Kancelarii mec. Łukasz Ciszewski – powszechnie znany,  

wysoko ceniony praktyk i ekspert krajowy w dziedzinie prawa wodociągowego. 

 

Ramowy program warsztatów : 

1. Wpływ nowego Prawa wodnego na przepisy regulujące sferę działalność przedsiębiorstw 

wodociągowo-kanalizacyjnych 

2. Korzystanie z wód i usługi wodne – zagadnienia terminologiczne 

3. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami, w tym zwłaszcza opłaty za usługi 

wodne – metodyka i zasady ustalania wysokości opłat, procedura wymiaru opłaty, 

zasady kwestionowania (reklamacji) 

4. Problematyka wód opadowych lub roztopowych – nowe definicje ścieków, jak pobierać 

opłaty za „deszczówkę” przy braku instrumentów taryfowych? 

5. Wpływ nowych opłat za usługi wodne na taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym w szczególności 

a) wprowadzenie opłat za usług wodne a „podstawa do zmiany taryf” w roku 2018 i 

2019 – kontrowersje związane z art. 558 Prawa wodnego, 

b) wpływ nowych opłat za usługi wodne na różnicowanie cen i stawek opłat, 

c) podział odbiorców usług na taryfowe grupy, 

d) przygotowanie wniosków o zatwierdzenie taryf na rok 2018, 

6. Zgody wodnoprawne 

7. Ochrona ujęć 

8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – 

przegląd zapowiadanych zmian legislacyjnych 

 

 



 

 

W/w warsztaty odbędą się w następujących miejscach i terminach: 

 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie  ustalamy TERMIN DODATKOWY 

 

Poznań Hotel Ikar (Poznań, ul. Solna 18) w dniu 6 listopada 2017 r.  

od godz. 9:30 

 

Należność za udział 1 osoby w szkoleniu wynosi 540,00 zł + VAT. Jednostki finansujące udział w szkoleniu ze 

środków publicznych zwolnione są z podatku VAT. 

Kartę zapisu na warsztaty należy przesłać w terminie do dziesiątego dnia przed terminem wskazanego 

warsztatu  faxem na nr 61 852 12 80, mailem kancelaria@jerzmanowski.pl lub pocztą na adres: BUSINESS 

EXPERT J. Jerzmanowski sp. k. ul. Mickiewicza 14, 60-834 Poznań. Fakturę wystawimy po odbyciu szkolenia. 

 

Kontakt w sprawach dotyczących warsztatów: 

 

Sprawy organizacyjne:  tel.: 61 852 12 78 lub e-mail : kancelaria@jerzmanowski.pl 

 

ZAPRASZAMY 

Zygmunt Jerzmanowski        Tomasz Wachowiak 

 

P R Z E Z   P R A K T Y K Ę   D O   P E R F E K C J I 

 

załącznik: 

Karta zapisu  
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