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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia  23 grudnia  2002 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at rocznych za oddanie w u˝ytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022)
zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1.  Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç op∏at rocz-
nych za u˝ytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodà, sta-
nowiàcego w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa.

§ 2.  Jednostkowa stawka op∏aty rocznej za u˝ytko-
wanie 1 m2 gruntu, niezb´dnego do realizacji przedsi´-
wzi´ç zwiàzanych z:

1) energetykà wodnà, przeznaczonego pod:
a) obiekty elektrowni wodnej wraz z prz´s∏em bu-

dowli pi´trzàcej, w którym znajduje si´ uj´cie
wody dla elektrowni — wynosi 15,80 z∏,

b) budowle pi´trzàce i upustowe — wynosi 1,52 z∏;
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2) transportem wodnym, przeznaczonego pod bu-
dowle pi´trzàce i upustowe, porty, nabrze˝a, przy-
stanie, miejsca kotwienia statków, pochylnie, k∏ad-
ki — wynosi 0,76 z∏;

3) wydobywaniem kamienia, ˝wiru, piasku oraz in-
nych materia∏ów — wynosi 3,80 z∏;

4) wycinaniem roÊlin z wody — wynosi 0,05 z∏;

5) wykonaniem infrastruktury transportowej, prze-
znaczonego pod filary i przyczó∏ki mostów — wy-
nosi 15,20 z∏;

6) wykonaniem infrastruktury przemys∏owej, przezna-
czonego pod:
a) uj´cia wody, wyloty urzàdzeƒ s∏u˝àcych do

wprowadzania wód lub Êcieków, rurociàgi oraz
fundamenty innych urzàdzeƒ prowadzonych
przez wody — wynosi 15,20 z∏,

b) budowle pi´trzàce i upustowe — wynosi 1,52 z∏;

7) wykonaniem infrastruktury komunalnej i rolnej,
przeznaczonego pod uj´cia wody, wyloty urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do wprowadzania wód lub Êcieków, ru-
rociàgi oraz fundamenty innych urzàdzeƒ prowa-

dzonych przez wody, budowle pi´trzàce i upusto-
we — wynosi 1,52 z∏;

8) dzia∏alnoÊcià rekreacyjno-us∏ugowà:
a) niezwiàzanà z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, prze-

znaczonego pod:
— porty, przystanie, pomosty — wynosi 1,52 z∏,
— pozosta∏e obiekty — wynosi 0,76 z∏,

b) zwiàzanà z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, przezna-
czonego pod:
— dzia∏alnoÊç gastronomicznà i hotelarskà —

wynosi 22,80 z∏,
— pozosta∏e rodzaje dzia∏alnoÊci — wynosi

15,20 z∏.

§ 3.  WysokoÊç op∏aty rocznej za u˝ytkowanie grun-
tów pokrytych wodami ustala si´ jako iloczyn jednost-
kowej stawki op∏aty rocznej, o której mowa w § 2, i po-
wierzchni u˝ytkowanych gruntów wyra˝onej w m2. 

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
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