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Znak sprawy: DGWiŻŚ-5.0210.2.2022

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone na 35. posiedzeniu Senatu RP w dniu 12 stycznia 2022 r. w sprawie 
prośby o przedstawienie informacji, czy w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad zmianą ustawy – 
Prawo wodne polegające na umożliwieniu stosowania w Polsce energooszczędnych i przyjaznych 
środowisku instalacji ATES (ang. Aquifer Thermal Energy Storage), przedstawiam stosowne informacje.

Na wstępie pragnę poinformować, że w Polsce istnieje prawna możliwość stosowania instalacji ATES 
na potrzeby bez emisyjnego ogrzewania obiektów o różnym przeznaczeniu. Niezależnie od powyższego, 
Ministerstwo Infrastruktury dostrzega potrzebę wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów 
zwiększających opłacalność użytkowania instalacji ATES, poprzez dopasowanie systemu opłat za usługi 
wodne do specyfiki instalacji wykorzystujących wody gruntowe do produkcji ciepła użytkowego. W tym celu 
podjęto stosowne prace analityczne ukierunkowane na zaprojektowaniu stosownych regulacji 
przy zapewnieniu wysokich standardów ochrony środowiska.

Dokonując całościowej oceny wpływu instalacji ATES na środowisko, wystąpiono o opinię do podmiotów 
eksperckich, tj. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) – odpowiedzialnego za 
gospodarkę wodną w Polsce, oraz do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego (PIG-PIB) – jednostki wyspecjalizowanej w zagadnieniach ochrony wód podziemnych.

Warto dodać, że ochrona wód podziemnych jest szczególnie istotna ze względu na potrzebę zapewnienia 
wody dla zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, tj. dostarczenie wody do miast i wsi w Polsce, 
gdyż do poboru wód na cele eksploatacji sieci wodociągowych aż 72,9% poboru stanowi pobór z ujęć wód 
podziemnych (dane z 2018 r.). 

Opracowując projekt zmian w zakresie systemu opłat za usługi wodne poddano analizie inne specjalistyczne 
rozwiązania funkcjonujące w tym zakresie (na potrzeby hydroenergetyki, wykorzystania wody na potrzeby 
energetyki oraz obiegów chłodzących elektrowni i elektrociepłowni), a także każdy z rodzajów korzystania 
z wód w ramach ww. działalności gospodarczej, który obecnie podlega opłacie, tj. ponoszonej z tytułu 
poboru wód, a także odprowadzania ścieków do wód zarówno w zakresie opłaty stałej jak i opłaty zmiennej 
za usługi wodne.

Ministerstwo Infrastruktury opracowało, zgodne z przepisami Unii Europejskiej, autorskie propozycje zmian 
do ustawy Prawo wodne – wspierające ww. działalność gospodarczą w zakresie opłat za usługi wodne 
dotyczącej poboru wód i jego odprowadzania na potrzeby funkcjonowania instalacji typu ATES - 
wprowadzając specjalny, preferencyjny tryb ustalania opłat w tym zakresie, a także zapewniając 
mechanizmy ochronne dla wód podziemnych, w szczególności w zakresie stref ochronnych ujęć wód 
na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę.

Wypracowane w ramach zespołu roboczego propozycje zmian zostały ujęte w projekcie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (UC92), wprowadzającym kompleksową reformę 
w systemie opłat za usługi wodne, w którą wpisują się także grzewcze rozwiązania zeroemisyjne.

Przedmiotowy projekt ustawy uzyskał wpis do wykazu prac legislacyjnych, jednakże propozycje zmian 
przepisów w omawianym obszarze zostały dodane po uzyskaniu wpisu.



Zaproponowane rozwiązania legislacyjne wymagają jeszcze dodatkowej analizy przez jednostki eksperckie 
pod kątem wpływu instalacji ATES na środowisko, w szczególności w zakresie kompleksowej ochrony wód 
podziemnych i oceny wpływu na gospodarkę wodną, a także poprawność funkcjonowania nowych 
mechanizmów w ramach systemu opłat za usługi wodne. Następnie, po zatwierdzeniu tych propozycji 
w ramach Ministerstwa Infrastruktury, szczegółowe propozycje rozwiązań zostaną zaprezentowane ogółowi 
społeczeństwa na kolejnym etapie prac legislacyjnych – konsultacjach publicznych.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra
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