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USTAWA
z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne1)
(tekst jednolity)

DZIAŁ I
Zasady ogólne
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasad zrównowa onego rozwoju, a w
szczególno ci kszta towanie i ochron zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarz dzanie zasobami
wodnymi.
1a. Ustawa reguluje sprawy w asno ci wód oraz gruntów pokrytych wodami, a tak e zasady
gospodarowania tymi sk adnikami w odniesieniu do maj tku Skarbu Pa stwa.
2. Gospodarowanie wodami jest prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i ca o ciowego
traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzgl dnieniem ich ilo ci i jako ci.
3. Gospodarowanie wodami uwzgl dnia zasad wspólnych interesów i jest realizowane przez
wspó prac administracji publicznej, u ytkowników wód i przedstawicieli lokalnych spo eczno ci tak, aby
uzyska maksymalne korzy ci spo eczne.
4. Gospodarowanie wodami jest prowadzone w taki sposób, aby dzia aj c w zgodzie z interesem
publicznym, nie dopuszcza do wyst pienia mo liwego do unikni cia pogorszenia ekologicznych funkcji
wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów l dowych i terenów podmok ych bezpo rednio zale nych od
wód.
Art. 2. 1. Zarz dzanie zasobami wodnymi s u y zaspokajaniu potrzeb ludno ci, gospodarki, ochronie
wód i rodowiska zwi zanego z tymi zasobami, w szczególno ci w zakresie:
1) zapewnienia odpowiedniej ilo ci i jako ci wody dla ludno ci;
2) ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niew a ciw lub nadmiern eksploatacj ;
3) utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zale nych;
4) ochrony przed powodzi oraz susz ;
5) zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemys u;
6) zaspokojenia potrzeb zwi zanych z turystyk , sportem oraz rekreacj ;
7) tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego wykorzystania wód.
2. Instrumenty zarz dzania zasobami wodnymi stanowi :
1) planowanie w gospodarowaniu wodami;
2) pozwolenia wodnoprawne;
3) op aty i nale no ci w gospodarce wodnej;
4) kataster wodny;

5) kontrola gospodarowania wodami.
3. Dokumentacje hydrologiczne, stanowi ce podstaw projektowania i planowania w zakresie
budownictwa wodnego, ochrony przed powodzi i zapobiegania skutkom suszy oraz zarz dzania
zasobami ródl dowych wód powierzchniowych, w tym wydawania decyzji administracyjnych, mog by
wykonywane tylko przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje.
4. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej, kieruj c si wymaganiami w zakresie
bezpiecze stwa powszechnego oraz prawid owo ci wykonywanych dokumentacji hydrologicznych,
okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od osób wykonuj cych dokumentacje hydrologiczne;
2) sposób post powania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji;
3) tryb powo ywania komisji egzaminacyjnej, sk ad komisji egzaminacyjnej do sprawdzenia wiadomo ci
kandydatów oraz zakres wiadomo ci podlegaj cych sprawdzeniu;
4) wysoko
op at zwi zanych ze stwierdzeniem kwalifikacji, sposób ich uiszczania oraz wysoko
wynagrodzenia dla cz onków komisji egzaminacyjnej.
5. Stwierdzenia kwalifikacji dokonuje si przez wydanie wiadectwa.
5a. Op aty, o których mowa w ust. 4 pkt 4, stanowi dochód w asny urz du obs uguj cego ministra
w a ciwego do spraw gospodarki wodnej i s przeznaczane na pokrycie wydatków bie cych i
inwestycyjnych zwi zanych z uzyskiwaniem dochodów z tytu u stwierdzania kwalifikacji wymaganych od
osób wykonuj cych dokumentacje hydrologiczne.
6. Organ w a ciwy do stwierdzenia kwalifikacji odmawia, w drodze decyzji, dopuszczenia do
egzaminu kandydata, który nie spe nia wymaga okre lonych w przepisach wydanych na podstawie ust.
4.
7. Organ w a ciwy do stwierdzenia kwalifikacji prowadzi i aktualizuje rejestr osób posiadaj cych
wymagane kwalifikacje.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 3. 1. Zarz dzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzgl dnieniem podzia u pa stwa na
obszary dorzeczy i regiony wodne.
2. Ustala si nast puj ce obszary dorzeczy:
1) obszar dorzecza Wis y obejmuj cy, oprócz dorzecza Wis y znajduj cego si na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, równie dorzecza S upi, upawy, eby, Redy oraz pozosta ych rzek
uchodz cych bezpo rednio do Morza Ba tyckiego na wschód od uj cia S upi, a tak e wpadaj cych do
Zalewu Wi lanego;
2) obszar dorzecza Odry obejmuj cy, oprócz dorzecza Odry znajduj cego si na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tak e dorzecza Regi, Pars ty, Wieprzy oraz pozosta ych rzek
uchodz cych bezpo rednio do Morza Ba tyckiego na zachód od uj cia S upi, a tak e wpadaj cych do
Zalewu Szczeci skiego;
3) obszary dorzeczy:
a) Dniestru,
b) Dunaju,
c) Jarft,
d) aby,
e) Niemna,
f) Prego y,
g) wie ej,
h) Ücker
- obejmuj ce znajduj ce si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cz ci mi dzynarodowych
dorzeczy.
3. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) sposób ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy;
2) przyporz dkowanie zbiorników wód podziemnych oraz wód przybrze nych - do w a ciwych obszarów
dorzeczy;
3) regiony wodne;
4) regionalne zarz dy gospodarki wodnej, wskazuj c regiony wodne obj te zasi giem terytorialnym ich
dzia ania oraz siedziby poszczególnych regionalnych zarz dów gospodarki wodnej;
5) sposób ewidencjonowania przebiegu granic regionów wodnych.

4. Wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 3, Rada Ministrów kierowa si b dzie podzia em
hydrograficznym kraju oraz zró nicowaniem warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych na obszarze
dorzecza, a tak e lokalizacj zbiorników wód podziemnych i sposobem ich wykorzystania.
5. W celu zapewnienia prawid owego gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zarz dzanie
zasobami wodnymi wymaga koordynowania dzia a okre lonych programem wodno- rodowiskowym kraju
oraz planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy:
1) z w a ciwymi w adzami pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej, na których terytoriach znajduj si
pozosta e cz ci dorzeczy, o których mowa w ust. 2;
2) z w a ciwymi w adzami pa stw le cych poza granicami Unii Europejskiej, na których terytoriach
znajduj si pozosta e cz ci dorzeczy, o których mowa w ust. 2.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 4. 1. Organami w a ciwymi w sprawach gospodarowania wodami s :
1) minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej;
2) Prezes Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej - jako centralny organ administracji rz dowej,
nadzorowany przez ministra w a ciwego do spraw gospodarki wodnej;
3) dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej - jako organ administracji rz dowej niezespolonej,
podlegaj cy Prezesowi Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej;
4) wojewoda;
5) organy jednostek samorz du terytorialnego.
2. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej sk ada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, co dwa
lata, nie pó niej ni do dnia 30 czerwca, informacj o gospodarowaniu wodami dotycz c :
1) stanu zasobów wodnych pa stwa;
2) stanu wykorzystywania zasobów wodnych;
3) realizowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
4) wspó pracy mi dzynarodowej na wodach granicznych i realizacji umów w tym zakresie;
5) utrzymywania wód powierzchniowych oraz urz dze wodnych;
6) prowadzonych inwestycji;
7) stanu ochrony ludno ci i mienia przed powodzi lub susz .
3. Prezes Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej pe ni funkcj organu wy szego stopnia w
rozumieniu Kodeksu post powania administracyjnego w stosunku do wojewodów i dyrektorów
regionalnych zarz dów gospodarki wodnej, w sprawach okre lonych ustaw .
4. Do w a ciwego wojewody wnosi si odwo ania od decyzji wydanych przez starost realizuj cego:
1) zadania z zakresu administracji rz dowej, okre lone w ustawie;
2) kompetencje organu w a ciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
5. (1) Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i art. 140 ust. 2, są
zadaniami z zakresu administracji rządowej.
orzeczenia s dów
projekty ustaw
Art. 4a. W celu zapewnienia prawid owego gospodarowania wodami, w tym w szczególno ci ochrony
zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzi , uzgodnienia z w a ciwym dyrektorem
regionalnego zarz du gospodarki wodnej wymaga:
1) studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategia rozwoju
województwa w zakresie zagospodarowania obszarów nara onych na niebezpiecze stwo powodzi;
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania przestrzennego
województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych uj
wody, obszarów ochronnych
zbiorników wód ródl dowych i obszarów nara onych na niebezpiecze stwo powodzi;
3) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pó n. zm.2)) oraz
decyzja o warunkach zabudowy - dla przedsi wzi
wymagaj cych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, do wydania którego organem w a ciwym jest wojewoda.
projekty ustaw
Art. 5. 1. Wody dziel si na powierzchniowe i podziemne.

2. Wody, z wyj tkiem wód morza terytorialnego i morskich wód wewn trznych, s wodami
ródl dowymi.
3. ródl dowe wody powierzchniowe dziel si na:
1) p yn ce, do których zalicza si wody:
a) w ciekach naturalnych, kana ach oraz w ród ach, z których cieki bior pocz tek,
b) znajduj ce si w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ci g ym b d
okresowym naturalnym dop ywie lub odp ywie wód powierzchniowych,
c) znajduj ce si w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach p yn cych;
2) stoj ce, do których zalicza si wody znajduj ce si w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach
wodnych niezwi zanych bezpo rednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami p yn cymi.
4. Przepisy o wodach stoj cych stosuje si odpowiednio do wód znajduj cych si w zag bieniach
terenu powsta ych w wyniku dzia alno ci cz owieka, nieb d cych stawami.
5. Dla potrzeb gospodarowania wodami wody dzieli si na:
1) jednolite cz ci wód powierzchniowych, z wyodr bnieniem sztucznych lub silnie zmienionych
jednolitych cz ci wód powierzchniowych;
2) jednolite cz ci wód podziemnych.
6. Przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b oraz lit. c nie stosuje si dla potrzeb badania i oceny stanu wód
powierzchniowych, prowadzonych w ramach monitoringu wód.
Art. 6. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, granice mi dzy ródl dowymi wodami
powierzchniowymi a morskimi wodami wewn trznymi i wodami morza terytorialnego, kieruj c si
znaczeniem gospodarczym oraz sposobem wykorzystywania tych wód.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 7. 1. Przepisy ustawy maj
zastosowanie do wód ródl dowych oraz morskich wód
wewn trznych, z wy czeniem morskich wód wewn trznych Zatoki Gda skiej.
2. Przepisy ustawy maj zastosowanie równie do wód morza terytorialnego oraz morskich wód
wewn trznych Zatoki Gda skiej w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem ze róde l dowych oraz
przed powodzi , a w pozosta ym zakresie - w przypadkach w niej okre lonych.
3. Przepisów ustawy nie stosuje si do morskich wód wewn trznych oraz do wód morza
terytorialnego w zakresie, w jakim korzystanie z tych wód uregulowane jest odr bnymi przepisami.
4. Ustawa nie narusza przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z pó n. zm.3)) w
zakresie kompetencji organów administracji morskiej.
Art. 8. 1. W zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) ustawy nie stosuje si do:
1) poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych;
2) solanek, wód leczniczych oraz termalnych;
3) wprowadzania do górotworu wód pochodz cych z odwodnienia zak adów górniczych oraz
wykorzystanych wód, o których mowa w pkt 2.
2. Przepisów ustawy nie stosuje si do korzystania z wód zgromadzonych za pomoc urz dze oraz
instalacji technicznych nieb d cych urz dzeniami wodnymi.
Art. 9. 1. Ilekro w ustawie jest mowa o:
1) ciekach naturalnych - rozumie si przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody p yn ce w
sposób ci g y lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami;
2) (uchylony);
3) dorzeczu - rozumie si przez to obszar, z którego ca kowity odp yw wód powierzchniowych nast puje
ciekami naturalnymi przez jedno uj cie do morza;
4) eutrofizacji - rozumie si przez to wzbogacanie wody biogenami, w szczególno ci zwi zkami azotu
lub fosforu, powoduj cymi przyspieszony wzrost glonów oraz wy szych form ycia ro linnego, w
wyniku którego nast puj niepo dane zak ócenia biologicznych stosunków w rodowisku wodnym
oraz pogorszenie jako ci tych wód;
4a) gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi - rozumie si przez to grunty tworz ce dna i brzegi
cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu, a

4b)
4c)

5)
6)
7)

8)

9)

tak e grunty wchodz ce w sk ad sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior
podpi trzonych, b d ce gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urz dze
pi trz cych;
jednolitych cz ciach wód podziemnych - rozumie si przez to okre lon obj to wód podziemnych
wyst puj c w obr bie warstwy wodono nej lub zespo u warstw wodono nych;
jednolitych cz ciach wód powierzchniowych - rozumie si przez to oddzielny i znacz cy element
wód powierzchniowych, taki jak:
a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,
b) sztuczny zbiornik wodny,
c) struga, strumie , potok, rzeka, kana lub ich cz ci,
d) morskie wody wewn trzne, wody przej ciowe lub wody przybrze ne;
kana ach - rozumie si przez to sztuczne koryta prowadz ce wod w sposób ci g y lub okresowy, o
szeroko ci dna co najmniej 1,5 m przy ich uj ciu lub uj ciu;
morskich wodach wewn trznych - rozumie si przez to wody, okre lone zgodnie z ustaw o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
obszarze dorzecza - rozumie si przez to obszar l du i morza, sk adaj cy si z jednego lub wielu
s siaduj cych ze sob dorzeczy wraz ze zwi zanymi z nimi wodami podziemnymi oraz morskimi
wodami wewn trznymi i wodami przybrze nymi, b d cy g ówn
jednostk
przestrzenn
gospodarowania wodami;
os onie hydrologiczno-meteorologicznej - rozumie si przez to zespó czynno ci polegaj cych na
wykonywaniu i udost pnianiu prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych, maj cych na celu
informowanie spo ecze stwa i administracji publicznej o zjawiskach meteorologicznych oraz
hydrologicznych, a tak e ostrzeganie przed nimi;
potokach górskich - rozumie si

e) wody pochodz ce z odwodnienia zak adów górniczych, z wyj tkiem wód wt aczanych do
górotworu, je eli rodzaje i ilo
substancji zawartych w wodzie wt aczanej do górotworu s
to same z rodzajami i ilo ciami substancji zawartych w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb ososiowatych,
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych ni ososiowate albo
innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako
rednioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu
produkcyjnego, przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni u ytkowej stawów rybnych tego obiektu w
jednym roku danego cyklu;
15) ciekach bytowych - rozumie si przez to cieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
oraz u yteczno ci publicznej, powstaj ce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz cieki o zbli onym sk adzie pochodz ce z tych budynków;
16) ciekach komunalnych - rozumie si przez to cieki bytowe lub mieszanin
cieków bytowych ze
ciekami przemys owymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urz dzeniami
s u cymi do realizacji zada w asnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania cieków
komunalnych;
17) ciekach przemys owych - rozumie si przez to cieki, nieb d ce ciekami bytowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, powsta e w zwi zku z prowadzon przez zak ad dzia alno ci
handlow , przemys ow , sk adow , transportow lub us ugow , a tak e b d ce ich mieszanin ze
ciekami innego podmiotu, odprowadzane urz dzeniami kanalizacyjnymi tego zak adu;
18) ródl dowych drogach wodnych - rozumie si przez to ródl dowe wody powierzchniowe, na których,
z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniej ce urz dzenia wodne, mo liwy jest przewóz osób i
towarów statkami eglugi ródl dowej;
19) urz dzeniach wodnych - rozumie si przez to urz dzenia s u ce kszta towaniu zasobów wodnych
oraz korzystaniu z nich, a w szczególno ci:
a) budowle: pi trz ce, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a tak e poldery
przeciwpowodziowe, kana y i rowy,
b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania cieków, rekreacji lub innych celów,
d) obiekty s u ce do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urz dze kanalizacyjnych s u ce do wprowadzania cieków do wód lub urz dze
wodnych oraz wyloty urz dze s u ce do wprowadzania wody do wód lub urz dze wodnych,
g) sta e urz dzenia s u ce do po owu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) mury oporowe, bulwary, nabrze a, pomosty, przystanie, k pieliska,
i) sta e urz dzenia s u ce do dokonywania przewozów mi dzybrzegowych;
19a) warstwie wodono nej - rozumie si przez to warstwowane lub niewarstwowane utwory skalne
przepuszczalne i nasycone wod , wykazuj ce wystarczaj c porowato
i przepuszczalno
umo liwiaj c znacz cy przep yw wód podziemnych lub pobór znacz cych ilo ci wód podziemnych;
20) wodach granicznych - rozumie si przez to wody, którymi przebiega granica pa stwa, lub wody w
tych miejscach, w których s one przeci te granic pa stwa;
21) wodzie w k pieliskach - rozumie si przez to wody p yn ce lub stoj ce, albo ich cz ci oraz wody
morskie, w których k piel jest w wyra ny sposób dozwolona albo nie jest zakazana i jest tradycyjnie
dokonywana przez znaczn liczb k pi cych si ;
22) wodach podziemnych - rozumie si przez to wszystkie wody znajduj ce si pod powierzchni ziemi w
strefie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostaj ce w bezpo redniej styczno ci z gruntem lub
podglebiem;
23) wodach przybrze nych - rozumie si przez to wody powierzchniowe w odleg o ci jednej mili morskiej
od linii podstawowej morza terytorialnego, wraz z morskimi wodami wewn trznymi Zatoki Gda skiej;
24) wodzie przeznaczonej do spo ycia przez ludzi - rozumie si przez to:
a) wod w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczon do picia, przygotowania ywno ci lub
innych celów domowych, niezale nie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,
b) wod wykorzystywan przez przedsi biorstwo produkcji ywno ci do wytworzenia, przetworzenia,
konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do
spo ycia przez ludzi;

25) zak adach - rozumie si przez to podmioty korzystaj ce z wód w ramach korzystania szczególnego,
wykonuj ce urz dzenia wodne lub wykonuj ce inne dzia ania wymagaj

a) w potokach górskich i ich ród ach,
b) w ciekach naturalnych, od róde do uj cia, o rednim przep ywie z wielolecia równym lub
wy szym od 2,0 m3/s w przekroju uj ciowym,
c) w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach wodnych, przez które przep ywaj cieki, o których mowa
w lit. b,
d) granicznych,
e) w ródl dowych drogach wodnych;
3) dyrektor parku narodowego - w stosunku do wód znajduj cych si w granicach parku, z wy czeniem
wód, o których mowa w pkt 2 lit. d oraz lit. e, które s sklasyfikowane w klasie wy szej ni klasa I, na
podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o egludze ródl dowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z
pó n. zm.5));
4) marsza ek województwa, jako zadanie z zakresu administracji rz dowej wykonywane przez
samorz d województwa - w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby
rolnictwa, s u cych polepszeniu zdolno ci produkcyjnej gleby i u atwieniu jej uprawy, oraz w
stosunku do pozosta ych wód niewymienionych w pkt 1-3.
1a. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, po uzyskaniu zgody ministra w a ciwego do spraw
gospodarki wodnej, mog powierzy nadle niczemu, w drodze porozumienia, na jego wniosek,
wykonywanie uprawnie w a cicielskich Skarbu Pa stwa w stosunku do wód publicznych stanowi cych
w asno Skarbu Pa stwa, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c oraz lit. e i pkt 4, oraz okre lonych na
podstawie ust. 3, znajduj cych si w granicach nadle nictwa.
1b. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1a, okre la si zakres uprawnie w a cicielskich Skarbu
Pa stwa powierzonych nadle niczemu.
2. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, ródl dowe wody powierzchniowe lub ich
cz ci, stanowi ce w asno publiczn , istotne dla:
1) kszta towania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej,
2) regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
- kieruj c si podzia em zawartym w ust. 1 pkt 2 i 4, a tak e uwzgl dniaj c w wykazie nazw z
charakterystycznymi informacjami, wskazanie nazwy odbiornika, przyj te kryterium oraz wskazanie dla
wód, o których mowa w pkt 2, w a ciwego marsza ka województwa.
3. Rada Ministrów w rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 2, mo e powierzy marsza kowi
województwa wykonywanie uprawnie Skarbu Pa stwa w stosunku do wód innych ni okre lone w ust. 1
pkt 4 i zaliczy do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa niektóre wody
okre lone w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, je eli:
1) wody te s wykorzystywane przede wszystkim do regulacji stosunków wodnych na potrzeby
rolnictwa;
2) tereny, na których te wody si znajduj , maj charakter rolniczy i warunkiem rozwoju i restrukturyzacji
rolnictwa na tych terenach jest regulacja stosunków wodnych w glebie;
3) zakres i rozmiar utrzymywania tych wód wynika z potrzeb funkcjonowania systemów melioracji
wodnych.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 12. 1. Wody stoj ce oraz wody w rowach znajduj ce si w granicach nieruchomo ci gruntowej
stanowi w asno w a ciciela tej nieruchomo ci.
2. Uprawnienia w a cicielskie Skarbu Pa stwa w stosunku do wód stoj cych oraz wody w rowach,
znajduj cych si na terenie nieruchomo ci stanowi cej w asno Skarbu Pa stwa, wykonuj podmioty
reprezentuj ce Skarb Pa stwa w stosunku do tych nieruchomo ci, na podstawie odr bnych przepisów.
Art. 13. 1. Ryby oraz inne organizmy yj ce w wodzie stanowi jej po ytki, do pobierania których jest
uprawniony w a ciciel wody.
1a. Do pobierania po ytków, o których mowa w ust. 1, z wód w urz dzeniu wodnym przeznaczonym
do chowu lub hodowli ryb i usytuowanym na publicznych ródl dowych wodach powierzchniowych
p yn cych jest uprawniony jego w a ciciel.
1b. Do pobierania po ytków, o których mowa w ust. 1, w drodze rybackiego korzystania z wód
sztucznego zbiornika wodnego usytuowanego na publicznych ródl dowych wodach powierzchniowych
p yn cych, jest uprawniony dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej, je eli utrzymanie i
gospodarowanie wod w tym zbiorniku nale y do jego zada .

1c. Dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej mo e przekaza uprawnienie, o którym mowa
w ust. 1b, osobom trzecim na zasadach i warunkach okre lonych w ust. 1d-10.
1d. Zasady i warunki rybackiego korzystania z publicznych ródl dowych wód powierzchniowych
p yn cych s okre lone w przepisach ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl dowym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z pó n. zm.6)).
2. Publiczne ródl dowe wody powierzchniowe p yn ce, stanowi ce w asno
Skarbu Pa stwa,
dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej oddaje do rybackiego korzystania w drodze oddania w
u ytkowanie obwodu rybackiego ustanowionego na podstawie ustawy o rybactwie ródl dowym.
3. Oddanie w u ytkowanie obwodu rybackiego nast puje za op at roczn , na czas nie krótszy ni 10
lat, na podstawie umowy, do zawarcia której jest upowa niony dyrektor regionalnego zarz du gospodarki
wodnej.
4. Warunkiem oddania w u ytkowanie obwodu rybackiego jest przed o enie pozytywnie
zaopiniowanego operatu rybackiego, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 2.
5. Oddanie w u ytkowanie obwodu rybackiego nast puje w drodze konkursu ofert, przy czym
maksymalna oferowana stawka op aty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego nie mo e by
wy sza ni równowarto pieni na 0,5 dt yta, ustalona wed ug redniej ceny skupu yta, o której mowa
w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z pó n. zm.7)), w
zale no ci od rybackiego typu wody i jej po o enia.
5a. (2) W uzasadnionych przypadkach Prezes Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej, po
zasi gni ciu opinii ministra w a ciwego do spraw rybo ówstwa, mo e zawiesi konkurs ofert albo
wstrzyma zawarcie umowy o oddanie w u ytkowanie obwodu rybackiego na czas niezb dny do
dokonania kontroli oraz zobowi za dyrektora regionalnego zarz du gospodarki wodnej do zarz dzenia
ponownego rozpatrzenia ofert, wskazuj c okoliczno ci, które nale y wzi pod uwag przy ponownym
rozpatrywaniu ofert.
6. Nie pobiera si op at za oddanie w u ytkowanie nast puj cych cz ci obwodu rybackiego:
1) obr bu ochronnego;
2) uzupe niaj cego obwodu rybackiego;
3) wód uznanych, na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2, za nieprzydatne do
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
7. W przypadku nierealizowania za o e zawartych w operacie rybackim, umowa u ytkowania mo e
by rozwi zana w ka dym czasie i bez odszkodowania przez organ, o którym mowa w ust. 3.
8. W sprawach nieuregulowanych dotycz cych u ytkowania stosuje si odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego.
9. (3) Minister w a ciwy do spraw rybo ówstwa w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw
gospodarki wodnej okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb i warunki przeprowadzania konkursu ofert, o
którym mowa w ust. 5, zasady oceniania ofert i elementy oferty podlegaj cej ocenie, a tak e maksymaln
stawk op aty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego zale nie od rybackiego typu wody i jej
po o enia.
10. Minister, wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 9, kierowa si b dzie potrzeb
wy onienia oferenta, którego przygotowanie i do wiadczenie zawodowe zapewni realizacj zasad
racjonalnej gospodarki rybackiej zgodnie z przed o onym operatem rybackim, w celu utrzymania lub
uzyskania dobrego stanu wód obwodu rybackiego, a okre laj c tryb i warunki przeprowadzania konkursu
ofert, uwzgl dni w szczególno ci konieczno udost pnienia oferentom informacji w zakresie:
1) rozliczenia obci e publicznoprawnych zwi zanych z przedmiotem u ytkowania oraz nak adów
rzeczowo-finansowych okre lonych w operacie rybackim;
2) zasad udost pniania wód obwodu rybackiego do celów bada naukowych oraz przekazywania
danych na temat wyników prowadzonej gospodarki rybackiej;
3) ogranicze zwi zanych z oddaniem w u ytkowanie gruntów pod wodami w obwodzie rybackim na
cele okre lone w art. 20 ust. 1 oraz potrzeby zapewnienia kontroli nad prawid owo ci
przeprowadzanego post powania w konkursie ofert.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
orzeczenia s dów
Art. 14. 1. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi stanowi w asno

w a ciciela tych wód.

1a. Przez grunty pokryte ródl dowymi wodami powierzchniowymi oraz morskimi wodami
wewn trznymi rozumie si grunty tworz ce dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych
naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu.
2. Grunty pokryte p yn cymi wodami powierzchniowymi nie podlegaj obrotowi cywilnoprawnemu, z
wyj tkiem przypadków okre lonych w ustawie.
3. Gospodarowanie gruntami, o których mowa w ust. 2, wykonuj odpowiednio organy oraz jednostki,
o których mowa w art. 11 ust. 1.
4. Gospodarowanie innym mieniem zwi zanym z gospodark wodn , stanowi cym w asno Skarbu
Pa stwa, wykonuj : w a ciwy miejscowo starosta, realizuj cy zadanie z zakresu administracji rz dowej,
lub odpowiednio organy oraz jednostki, o których mowa w art. 11 ust. 1, lub jednostki, którym to mienie
zosta o powierzone.
5. Prawo do zbywania gruntów pod
ródl dowymi wodami powierzchniowymi stoj cymi,
stanowi cymi w asno Skarbu Pa stwa, przys uguje ministrowi w a ciwemu do spraw Skarbu Pa stwa,
po uzyskaniu zgody ministra w a ciwego do spraw gospodarki wodnej na zbycie gruntu pod wod stoj c .
Art. 14a. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi p yn cymi, stanowi cymi w asno
Skarbu
Pa stwa, s zasobem nieruchomo ci Skarbu Pa stwa, do którego nie stosuje si przepisów ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pó n.
zm.8)).
2. Przej cie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami p yn cymi do zasobu, o którym mowa w
ust. 1, oraz ich wykre lenie z zasobu stwierdza, w drodze decyzji, na wniosek w a ciwego organu lub
jednostki, o których mowa w art. 11 ust. 1, w a ciwy starosta realizuj cy zadanie z zakresu administracji
rz dowej.
wzory
Art. 15. 1. Lini brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych
stanowi kraw d brzegu lub linia sta ego porostu traw albo linia, któr ustala si wed ug redniego stanu
wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat.
2. Lini brzegu ustala, w drodze decyzji, na wniosek maj cego interes prawny lub faktyczny:
1) w a ciwy terenowy organ administracji morskiej - dla morskich wód wewn trznych wraz z morskimi
wodami wewn trznymi Zatoki Gda skiej oraz wód morza terytorialnego;
2) (4) w a ciwy wojewoda - dla wód granicznych oraz ródl dowych dróg wodnych,
2) (5) właściwy marszałek województwa - dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych;
3) w a ciwy starosta realizuj cy zadanie z zakresu administracji rz dowej - dla pozosta ych wód.
3. Podstaw ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawc projekt rozgraniczenia
gruntów pokrytych wodami od gruntów przyleg ych, który, z zastrze eniem ust. 4, zawiera:
1) opis uwzgl dniaj cy oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyj ty
sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomo ci obj tych
projektem z oznaczeniem w a cicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz stan stosunków
wodnych na gruntach przylegaj cych do projektowanej linii brzegu;
2) map inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowan kopi mapy
zasadniczej, w skali, w jakiej sporz dzony jest projekt regulacji wód ródl dowych, lub w skali 1:5.000
albo 1:2.000, z wykazaniem:
a) punktów sta ych osnowy poziomej nawi zanych do sieci pa stwowej,
b) granicy sta ego porostu traw,
c) kraw dzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
d) proponowanej linii brzegu.
4. Organ, o którym mowa w ust. 2, mo e, w drodze decyzji, zwolni wnioskodawc , na jego wniosek,
z obowi zku zawarcia w projekcie niektórych informacji, o których mowa w ust. 3.
5. Je eli kraw d brzegu jest wyra na, linia brzegu biegnie t kraw dzi .
6. Je eli kraw d brzegu nie jest wyra na, linia brzegu biegnie granic sta ego porostu traw, a je eli
granica sta ego porostu traw le y powy ej stanu wody, o którym mowa w ust. 1 - lini przeci cia si
zwierciad a wody przy tym stanie z gruntem przyleg ym.
7. Je eli brzegi wód s uregulowane, linia brzegu biegnie lini
cz c zewn trzne kraw dzie budowli
regulacyjnych, a przy plantacjach wikliny na gruntach uzyskanych w wyniku regulacji - granic plantacji od
strony l du.

8. Decyzja ustalaj ca lini brzegu obejmuje swym zakresem odcinek i brzegi cieku naturalnego
obj te projektem regulacji.
9. Je eli ustalenie linii brzegu jest konieczne w zwi zku z wykonaniem urz dze wodnych lub
kszta towaniem nowych koryt cieków naturalnych, post powanie w sprawie ustalenia linii brzegu
przeprowadza si
cznie z post powaniem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
10. Decyzja o ustaleniu linii brzegu mo e by wydana po uzyskaniu przez zak ad pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie niecierpi cych zw oki budowli regulacyjnych.
10a. Organem w a ciwym w sprawach, o których mowa w ust. 9 i 10, jest organ w a ciwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego.
11. W przypadku zmiany linii brzegu decyzja, o której mowa w ust. 2, mo e by zmieniona w trybie i
na zasadach w a ciwych dla jej wydania.
12. Je eli ustalenie linii brzegu nast puje w zwi zku z trwa ym zaj ciem przez wody p yn ce lub
wody morskie, w sposób naturalny, gruntu niestanowi cego w asno ci w a ciciela wody, koszty projektu, o
którym mowa w ust. 3, ponosi w a ciciel wody.
tezy z pi miennictwa
projekty ustaw
wzory
Art. 15a. 1. Rozgraniczenia gruntów, które by y pokryte wodami przed wykonaniem urz dzenia
wodnego, od pozosta ych gruntów dokonuje, na wniosek w a ciciela wody lub w a ciciela gruntu
s siaduj cego, w drodze decyzji, w a ciwy starosta realizuj cy zadanie z zakresu administracji rz dowej.
2. Dokonuj c rozgraniczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje si odpowiednio przepisy art. 15, z
tym e podstaw rozgraniczenia jest dokumentacja sporz dzona dla potrzeb wykonania urz dzenia
wodnego, a w przypadku jej braku - dost pne materia y archiwalne.
3. W przypadku braku dokumentacji umo liwiaj cej dokonanie rozgraniczenia, o którym mowa w ust.
1, jako grunt pokryty wodami powierzchniowymi w granicach urz dzenia wodnego wyznacza si obszar
niezb dny dla zachowania ci g o ci cieku, w przypadku likwidacji tego urz dzenia, przyjmuj c parametry
koryta cieku powy ej i poni ej urz dzenia, a w przypadku jezior podpi trzonych - rz dne wody sprzed
pi trzenia.
Art. 15b. W przypadku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków decyzje, o
których mowa w art. 15 ust. 2, wydaje si z urz du.
Art. 16. 1. W a ciciel wody nie nabywa praw do gruntów zalanych przez wod podczas powodzi.
2. W a cicielowi gruntów zalanych podczas powodzi nie przys uguje z tego tytu u odszkodowanie od
w a ciciela wody.
3. W a cicielowi gruntów zalanych podczas powodzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy
przez w a ciciela wody lub w a ciciela urz dzenia wodnego przys uguje odszkodowanie na warunkach
okre lonych w ustawie.
4. W a cicielowi posiadaj cemu grunty le ce w granicach polderu przeciwpowodziowego, zalanego
podczas powodzi, przys uguje od w a ciciela wody odszkodowanie na warunkach okre lonych w ustawie.
orzeczenia s dów
Art. 17. 1. Je eli ródl dowa woda powierzchniowa p yn ca lub wody morza terytorialnego albo
morskie wody wewn trzne zajm trwale, w sposób naturalny, grunt niestanowi cy w asno ci w a ciciela
wody, grunt ten staje si w asno ci w a ciciela wody.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dotychczasowemu w a cicielowi gruntu przys uguje
odszkodowanie od w a ciciela wody na warunkach okre lonych w ustawie.
orzeczenia s dów
Art. 18. Wyspy oraz przymuliska powsta e w sposób naturalny na wodach powierzchniowych
stanowi w asno w a ciciela wody.
Art. 19. 1. Starorzecza oraz grunt powsta y w wyniku wykonania budowli regulacyjnych pozostaj
w asno ci dotychczasowego w a ciciela wody.

2. Grunt powsta y na skutek trwa ego, naturalnego lub sztucznego odk adu na obszarach wód morza
terytorialnego lub morskich wód wewn trznych pozostaje w asno ci Skarbu Pa stwa.
3. Grunt, o którym mowa w ust. 2, mo e podlega obrotowi cywilnoprawnemu na warunkach
okre lonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami.
Art. 20. 1. Grunty pokryte wodami, stanowi ce w asno
Skarbu Pa stwa, niezb dne do
prowadzenia przedsi wzi zwi zanych z:
1) energetyk wodn ,
2) transportem wodnym,
3) wydobywaniem kamienia, wiru, piasku oraz innych materia ów lub wycinaniem ro lin z wody,
4) wykonywaniem infrastruktury transportowej,
5) wykonywaniem infrastruktury przemys owej, komunalnej lub rolnej,
6) dzia alno ci s u c do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego po owu
ryb,
7) dzia alno ci us ugow s u c do innych celów ni okre lone w pkt 6,
8) wykonywaniem infrastruktury telekomunikacyjnej
- oddaje si w u ytkowanie za op at roczn , z zastrze eniem ust. 3.
2. Umowa u ytkowania wymaga formy pisemnej, a do jej zawarcia upowa nione s odpowiednio
organy, o których mowa w art. 11 ust. 1. Je eli warto op aty, o której mowa w ust. 1, b dzie wy sza ni
5.000 z , umow sporz dza si w formie aktu notarialnego.
2a. Wysoko op aty rocznej za oddanie w u ytkowanie gruntów, o których mowa w ust. 1, ustala si
proporcjonalnie do okresu prowadzenia dzia alno ci okre lonego w pozwoleniu wodnoprawnym, je eli jest
on krótszy ni jeden rok lub dotyczy realizacji przedsi wzi wymienionych w ust. 1 pkt 3.
3. Zwalnia si z op aty rocznej, o której mowa w ust. 1, grunty pokryte wodami oddawane w
u ytkowanie:
1) jednostkom organizacyjnym zarz dzaj cym wodami w imieniu Skarbu Pa stwa;
2) przeznaczone pod wykonanie urz dze melioracji wodnych podstawowych;
3) dla potrzeb, o których mowa w ust. 1 pkt 6;
4) jednostkom samorz du terytorialnego dla potrzeb, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
4. (uchylony).
5. Warunkiem oddania w u ytkowanie gruntów, o których mowa w ust. 1, jest posiadanie przez
u ytkownika pozwolenia wodnoprawnego, je eli jest ono wymagane przepisami ustawy.
6. Umowa u ytkowania mo e zosta w ka dym czasie rozwi zana przez ka d ze stron w przypadku
cofni cia lub wyga ni cia pozwolenia wodnoprawnego albo ograniczenia pozwolenia, o ile ograniczenie
to dotyczy o przedmiotu u ytkowania.
6a. Grunty pokryte wodami, stanowi ce w asno
Skarbu Pa stwa, niezb dne do prowadzenia
przedsi wzi innych ni okre lone w ust. 1, u ycza si na zasadach okre lonych przepisami ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó n. zm.9)).
7. W sprawach nieuregulowanych dotycz cych u ytkowania stosuje si odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego.
8. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, wysoko
op at rocznych za oddanie w
u ytkowanie gruntów pokrytych wodami, uwzgl dniaj c rodzaj dzia alno ci, na potrzeby której nast puje
oddanie w u ytkowanie, przy czym maksymalna op ata roczna za 1 m2 gruntu nie mo e by wy sza ni 10
% najni szego wynagrodzenia za prac pracowników, okre lonego na podstawie odr bnych przepisów
dla roku poprzedniego.
9. Op aty, o których mowa w ust. 1, z zastrze eniem ust. 10, stanowi dochód bud etu pa stwa.
10. Op aty za oddanie w u ytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt
2, stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 3
Obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości
Art. 21. 1. Utrzymywanie wód stanowi obowi zek ich w a ciciela.

2. Obowi zek utrzymywania tworz cych brzeg wody budowli lub murów nieb d cych urz dzeniami
wodnymi nale y do ich w a cicieli, a w kosztach utrzymania tych budowli lub murów w a ciciel wody
uczestniczy proporcjonalnie do odnoszonych korzy ci. Podzia u kosztów dokonuje, w drodze decyzji,
organ w a ciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Art. 22. 1. Utrzymywanie ródl dowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub
odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniej cych budowli
regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego sp ywu wód oraz lodów, a tak e w a ciwych warunków
korzystania z wody.
2. Zak ady, które przez wprowadzanie cieków do wód albo w inny sposób przyczyniaj si do
wzrostu kosztów utrzymania tych wód, ponosz tak cz
kosztów, w jakiej nast pi ten wzrost; podzia u
kosztów, na wniosek w a ciciela wody, dokonuje, w drodze decyzji, organ w a ciwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego.
Art. 23. Utrzymywanie morskich wód wewn trznych oraz brzegu morskiego polega na budowie,
utrzymywaniu i ochronie umocnie brzegowych oraz utrzymywaniu zabudowy ochronnej w obr bie pasa
technicznego ustanowionego przepisami ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej.
Art. 24. Utrzymywanie ródl dowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewn trznych i
brzegu morskiego nie mo e narusza , z zastrze eniem art. 38 ust. 5, istniej cego dobrego stanu tych wód
oraz warunków wynikaj cych z ochrony wód.
Art. 25. Zabrania si niszczenia lub uszkadzania brzegów ródl dowych wód powierzchniowych,
tworz cych brzeg wody budowli lub murów nieb d cych urz dzeniami wodnymi oraz gruntów pod
ródl dowymi wodami powierzchniowymi.
Art. 26. Do obowi zków w a ciciela ródl dowych wód powierzchniowych nale y:
1) zapewnienie utrzymywania w nale ytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kana ów,
b d cych w jego w adaniu;
2) dba o o utrzymanie dobrego stanu wód;
3) regulowanie stanu wód lub przep ywów w ciekach naturalnych oraz kana ach stosownie do
mo liwo ci wynikaj cych ze znajduj cych si na nich urz dze wodnych oraz warunków
hydrologicznych;
4) zapewnienie swobodnego sp ywu wód powodziowych oraz lodów;
5) wspó udzia w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niew a ciw eksploatacj
zasobów wodnych;
6) umo liwienie wykonywania obserwacji i pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych oraz
hydrogeologicznych.
Art. 27. 1. Zabrania si grodzenia nieruchomo ci przyleg ych do powierzchniowych wód publicznych
w odleg o ci mniejszej ni 1,5 m od linii brzegu, a tak e zakazywania lub uniemo liwiania przechodzenia
przez ten obszar.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych
na podstawie ustawy oraz obr bów hodowlanych ustanowionych na podstawie przepisów ustawy o
rybactwie ródl dowym.
Art. 28. 1. W a ciciel nieruchomo ci przyleg ej do powierzchniowych wód publicznych jest
obowi zany umo liwi dost p do wody na potrzeby wykonywania robót zwi zanych z utrzymywaniem wód
oraz dla ustawiania znaków eglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urz dze pomiarowych.
2. W a ciciel nieruchomo ci przyleg ej do wód obj tych powszechnym korzystaniem jest obowi zany
zapewni dost p do wody w sposób umo liwiaj cy to korzystanie; cz ci nieruchomo ci umo liwiaj ce
dost p do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji.
3. W a cicielowi nieruchomo ci, o którym mowa w ust. 1, przys uguje odszkodowanie odpowiednio
od w a ciciela wody lub w a ciciela hydrologiczno-meteorologicznych urz dze pomiarowych, a

w a cicielowi nieruchomo ci, o którym mowa w ust. 2 - z bud etu gminy, na warunkach okre lonych w
ustawie.
wzory
Art. 29. 1. W a ciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowi inaczej, nie mo e:
1) zmienia stanu wody na gruncie, a zw aszcza kierunku odp ywu znajduj cej si na jego gruncie wody
opadowej ani kierunku odp ywu ze róde - ze szkod dla gruntów s siednich;
2) odprowadza wód oraz cieków na grunty s siednie.
2. Na w a cicielu gruntu ci y obowi zek usuni cia przeszkód oraz zmian w odp ywie wody,
powsta ych na jego gruncie wskutek przypadku lub dzia ania osób trzecich, ze szkod dla gruntów
s siednich.
3. Je eli spowodowane przez w a ciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wp ywaj
na grunty s siednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mo e, w drodze decyzji, nakaza w a cicielowi
gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urz dze zapobiegaj cych szkodom.
orzeczenia s dów
orzeczenia administracji
Art. 30. 1. W a ciciele gruntów mog , w drodze pisemnej ugody, ustali zmiany stanu wody na
gruntach, je eli zmiany te nie wp yn szkodliwie na inne nieruchomo ci lub na gospodark wodn ; ugoda
nie mo e dotyczy wprowadzania cieków do wód lub do ziemi.
2. Realizacja postanowie ugody jest mo liwa po zatwierdzeniu, w drodze decyzji, odpowiednio
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; z wnioskiem o zatwierdzenie ugody wyst puj umawiaj cy
si w a ciciele gruntów.
wzory

DZIAŁ II
Korzystanie z wód
Art. 31. 1. Korzystanie z wód polega na ich u ywaniu na potrzeby ludno ci oraz gospodarki.
2. Korzystanie z wód nie mo e powodowa pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich
zale nych, a tak e marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani wyrz dza szkód.
3. Korzystanie z wód polega na korzystaniu powszechnym, zwyk ym lub szczególnym.
4. Przepisy ustawy dotycz ce korzystania z wód stosuje si odpowiednio do:
1) nawadniania lub odwadniania gruntów;
2) odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych oraz zak adów górniczych;
3) u ytkowania wód znajduj cych si w rowach;
4) wprowadzania cieków do wód lub do ziemi;
5) wprowadzania, do urz dze kanalizacyjnych b d cych we w adaniu innych podmiotów, cieków
przemys owych zawieraj cych substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego okre lone
w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1;
6) rolniczego wykorzystania cieków;
7) wydobywania z wód powierzchniowych kamienia, wiru, piasku oraz innych materia ów, a tak e
wycinania ro lin z wód lub brzegu;
8) pi trzenia oraz retencjonowania ródl dowych wód powierzchniowych.
5. Przez wprowadzanie cieków do ziemi rozumie si tak e wprowadzanie cieków do urz dze
wodnych, z wyj tkiem kana ów oraz zbiorników, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. c.
Art. 32. Wody podziemne, z zastrze eniem art. 33, wykorzystuje si przede wszystkim:
1) do zaopatrzenia ludno ci w wod przeznaczon do spo ycia oraz na cele socjalno-bytowe;
2) na potrzeby produkcji artyku ów ywno ciowych oraz farmaceutycznych.
Art. 33. 1. Dopuszczalne jest korzystanie z ka dej wody w rozmiarze i w czasie wynikaj cym z
konieczno ci:
1) zwalczania powa nych awarii, kl sk ywio owych, po arów lub innych miejscowych zagro e ;

2) zapobie enia powa nemu niebezpiecze stwu gro cemu yciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu
znacznej warto ci, którego w inny sposób nie mo na unikn .
2. Przepis ust. 1 stosuje si równie do morskich wód wewn trznych Zatoki Gda skiej oraz wód
morza terytorialnego.
Art. 34. 1. Ka demu przys uguje prawo do powszechnego korzystania ze
ródl dowych
powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewn trznych wraz z morskimi wodami wewn trznymi
Zatoki Gda skiej, i z wód morza terytorialnego, je eli przepisy nie stanowi inaczej.
2. Powszechne korzystanie z wód s u y do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa
domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urz dze technicznych, a tak e do wypoczynku,
uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych,
amatorskiego po owu ryb.
3. Powszechne korzystanie z wód nie obejmuje:
1) wydobywania kamienia, wiru, piasku oraz innych materia ów z morskich wód wewn trznych wraz z
wodami wewn trznymi Zatoki Gda skiej oraz z wód morza terytorialnego;
2) wycinania ro lin z wód lub brzegu;
3) wydobywania kamienia i wiru z potoków górskich;
4) korzystania z wód w zbiornikach wodnych, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb oraz innych
organizmów wodnych, usytuowanych na wodach p yn cych;
5) wprowadzania cieków.
4. Wydobywanie kamienia, wiru, piasku oraz innych materia ów w granicach powszechnego
korzystania z wód mo e odbywa si , po uzyskaniu zgody w a ciciela wody, w miejscach wyznaczonych
przez rad gminy w drodze uchwa y.
orzeczenia administracji
wzory
Art. 35. 1. Rada powiatu mo e, w drodze uchwa y, w celu zaspokajania niezb dnych potrzeb
spo ecznych wprowadzi
powszechne korzystanie, s u ce zaspokajaniu potrzeb osobistych,
gospodarstwa domowego lub rolnego, z wód powierzchniowych innych ni wymienione w art. 34 ust. 1,
ustalaj c jednocze nie dopuszczalny zakres tego korzystania.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w a cicielowi wody przys uguje z bud etu powiatu
odszkodowanie na warunkach okre lonych w ustawie.
wzory

Art. 36. 1. W a cicielowi gruntu przys uguje prawo do zwyk ego korzystania z wód stanowi cych jego
w asno
oraz z wody podziemnej znajduj cej si w jego gruncie; prawo to nie stanowi prawa do
wykonywania urz dze wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.
2. Zwyk e korzystanie z wód s u y zaspokojeniu potrzeb w asnego gospodarstwa domowego oraz
gospodarstwa rolnego, z zastrze eniem ust. 3.
3. Nie stanowi zwyk ego korzystania z wód:d[(z )6(wód)6( po)6(wi Tw 0.216 0 TTj/T0001aTw 04641 1396)6(o ko)6(rzys

7) wydobywanie z wód kamienia, wiru, piasku oraz innych materia ów, a tak e wycinanie ro lin z wód
lub brzegu;
8) rybackie korzystanie ze ródl dowych wód powierzchniowych.
orzeczenia s dów
tezy z pi miennictwa
wzory

DZIAŁ III
Ochrona wód
Rozdział 1
Zasady ochrony wód
Art. 38. 1. Wody, jako integralna cz
rodowiska oraz siedliska dla zwierz t i ro lin, podlegaj
ochronie, niezale nie od tego, czyj stanowi w asno .
2. Celem ochrony wód jest utrzymywanie lub poprawa jako ci wód, biologicznych stosunków w
rodowisku wodnym i na terenach podmok ych tak, aby dla:
1) jednolitych cz ci wód powierzchniowych, niewydzielonych jako sztuczne lub silnie zmienione:
a) unikn niekorzystnych zmian w ich stanie ekologicznym i chemicznym,
b) osi gn lub zachowa dobry stan ekologiczny i chemiczny;
2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych cz ci wód powierzchniowych:
a) unikn niekorzystnych zmian w ich potencjale ekologicznym i stanie chemicznym,
b) d y do osi gni cia lub zachowa dobry potencja ekologiczny i dobry stan chemiczny;
3) jednolitych cz ci wód podziemnych:
a) unikn niekorzystnych zmian ich stanu ilo ciowego i chemicznego,
b) odwróci znacz ce i utrzymuj ce si tendencje wzrostowe zanieczyszczenia powsta ego w wyniku
dzia alno ci cz owieka,
c) zapewni równowag pomi dzy poborem i zasilaniem wód podziemnych,
d) zachowa lub osi gn dobry stan ilo ciowy i chemiczny.
3. Realizuj c cele, o których mowa w ust. 2, zwane dalej "celami rodowiskowymi", nale y zapewni ,
aby wody, w zale no ci od potrzeb, nadawa y si w szczególno ci do:
1) zaopatrzenia ludno ci w wod przeznaczon do spo ycia;
2) rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych;
3) bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, umo liwiaj cych ich migracj .
4. W celu ochrony jednolitych cz ci wód podejmuje si w szczególno ci dzia ania polegaj ce na:
1) unikaniu, eliminowaniu, ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególno ci spowodowanego przez
wprowadzanie do jednolitych cz ci wód powierzchniowych substancji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska wodnego, w tym substancji priorytetowych, okre lonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 38a ust. 6;
2) eliminowaniu lub stopniowym ograniczaniu przedostawania si do wód zanieczyszcze , w
szczególno ci substancji priorytetowych;
3) zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przep ywów wody albo naturalnych poziomów
zwierciad a wody;
4) zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnego ukszta towania koryt cieków.
5. Dopuszcza si czasowe pogorszenie stanu jednolitych cz ci wód, je li jest ono wynikiem
okoliczno ci o charakterze naturalnym lub nast pstwem wydarze , których nie mo na by o przewidzie , w
szczególno ci ekstremalnych zjawisk powodziowych i d ugotrwa ej suszy, albo jest ono zwi zane z
utrzymywaniem wód powierzchniowych oraz morskich wód wewn trznych i brzegu morskiego zgodnie z
interesem publicznym.
6. Ochrona wód jest realizowana z uwzgl dnieniem postanowie dzia u I i dzia u III w tytule II oraz
dzia ów I-III w tytule III ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska.

Art. 38a. 1. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem w a ciwym
do spraw rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia, kryteria i sposób oceny stanu wód podziemnych,
w tym:
1) klasyfikacj elementów fizykochemicznych i ilo ciowych stanu wód podziemnych;
2) definicje klasyfikacji stanu ilo ciowego oraz stanu chemicznego wód powierzchniowych;
3) sposób interpretacji wyników bada elementów, o których mowa w pkt 1;
4) sposób prezentacji stanu wód podziemnych;
5) cz stotliwo dokonywania ocen jako ci poszczególnych elementów oraz stanu wód.
2. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw
rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) elementy jako ci dla klasyfikacji stanu ekologicznego oraz potencja u ekologicznego wód
powierzchniowych;
2) definicje klasyfikacji stanu ekologicznego oraz potencja u ekologicznego wód powierzchniowych.
3. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw
rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia, kryteria i sposób oceny stanu wód powierzchniowych, w
tym:
1) klasyfikacj :
a) elementów fizykochemicznych, biologicznych, hydromorfologicznych, uwzgl dniaj c warunki
referencyjne ró nych typów wód powierzchniowych,
b) stanu ekologicznego oraz potencja u ekologicznego wód powierzchniowych, uwzgl dniaj c
klasyfikacj elementów, o których mowa w lit. a;
2) definicje klasyfikacji stanu chemicznego wód powierzchniowych;
3) sposób interpretacji wyników bada elementów, o których mowa w pkt 1 lit. a;
4) sposób prezentacji wyników monitoringu i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych i
potencja u ekologicznego wód powierzchniowych;
5) cz stotliwo
dokonywania ocen jako ci poszczególnych elementów oraz stanu ekologicznego i
potencja u ekologicznego wód powierzchniowych.
4. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw
rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia, ogóln klasyfikacj i ocen ogóln wód powierzchniowych,
w tym:
1) elementy oceny;
2) sposób interpretacji wyników bada poszczególnych elementów oceny;
3) ocen wyników bada poszczególnych elementów oceny.
5. Minister, wydaj c rozporz dzenia, o których mowa w ust. 1-4, b dzie si kierowa istniej cym
stanem rozpoznania procesów zachodz cych w rodowisku wodnym oraz dost pnymi wynikami
pomiarów i bada .
6. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw
rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia, wykaz substancji priorytetowych, o których mowa w art. 38
ust. 4, uwzgl dniaj c przepisy Unii Europejskiej dotycz ce substancji priorytetowych w dziedzinie polityki
wodnej.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
projekty ustaw
Art. 39. Zabrania si wprowadzania cieków:
1) bezpo rednio do wód podziemnych;
2) do wód:
a) powierzchniowych, je eli by oby to sprzeczne z warunkami wynikaj cymi z istniej cych form
ochrony przyrody, utworzonych stref ochrony zwierz t ownych albo ostoi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087), a tak e stref ochronnych oraz obszarów ochronnych ustanowionych na
podstawie art. 58 i 60,
b) powierzchniowych w obr bie k pielisk, pla publicznych nad wodami oraz w odleg o ci mniejszej
ni 1 kilometr od ich granic,
c) stoj cych,
d) jezior oraz do ich dop ywów, je eli czas dop ywu cieków do jeziora by by krótszy ni 24 godziny;
3) do ziemi:

a) je eli by oby to sprzeczne z warunkami wynikaj cymi z istniej cych form ochrony przyrody,
utworzonych stref ochrony zwierz t ownych albo ostoi na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
a tak e stref ochronnych oraz obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie art. 58 i 60,
b) zawieraj cych substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego, okre lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, je eli by oby to niezgodne z warunkami
okre lonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3,
c) w pasie technicznym, o którym mowa w art. 23,
d) je eli stopie oczyszczania cieków lub mi szo
utworów skalnych nad zwierciad em wód
podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód przed zanieczyszczeniem,
e) w odleg o ci mniejszej ni 1 kilometr od granic k pielisk oraz pla publicznych nad wodami.
2. Dopuszcza si wprowadzanie:
1) wód opadowych lub roztopowych, wód z przelewów kanalizacji deszczowej oraz wód ch odniczych do
wód powierzchniowych lub do ziemi, w odleg o ci mniejszej ni 1 kilometr od granic k pielisk i pla
publicznych nad wodami,
2) wód opadowych lub roztopowych do jezior oraz do ich dop ywów, je eli czas dop ywu cieków do
jeziora by by krótszy ni 24 godziny,
3) wód ch odniczych, których temperatura nie przekracza +26 °C albo naturalnej temperatury wody, do
jezior oraz do ich dop ywów, je eli czas dop ywu cieków do jeziora by by krótszy ni 24 godziny,
4) cieków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, je eli jest to zgodne z warunkami okre lonymi w
przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3
-e cza

1) zawiera :
a) odpadów oraz zanieczyszcze p ywaj cych,
b) dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT), wielopier cieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB),
wielopier cieniowych chlorowanych trójfenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny,
heksachlorocykloheksanu (HCH),
c) chorobotwórczych drobnoustrojów pochodz cych z obiektów, w których leczeni s chorzy na
choroby zaka ne;
2) powodowa w tych wodach:
a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie,
b) zmian naturalnej m tno ci, barwy, zapachu,
c) formowania si osadów lub piany.
2. Zabrania si rozcie czania cieków wod w celu uzyskania ich stanu, sk adu oraz minimalnego
procentu redukcji zanieczyszcze zgodnego z przepisami.
3. Dopuszcza si wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych z przelewów kanalizacji
deszczowej lub cieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnosp awnej na warunkach
okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3.
4. Organ w a ciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, ustalaj c warunki wprowadzania do wód
lub do ziemi cieków bytowych lub komunalnych, mo e okre

2a. Aglomeracje, o których mowa w ust. 1, wyznacza, po zasi gni ciu opinii zainteresowanych gmin i
zarz du województwa, wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego; je eli aglomeracja obejmowa aby
tereny po o one w 2 lub wi cej województwach, w a ciwy do wyznaczenia aglomeracji jest wojewoda tego
województwa, na którego terenie znajdowa si b dzie najwi ksza cz
aglomeracji.
3. Krajowy program oczyszczania cieków komunalnych, którego integraln cz
stanowi wykaz
aglomeracji, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz niezb dnych przedsi wzi
w zakresie budowy i
modernizacji urz dze kanalizacyjnych sporz dza minister w a ciwy do spraw rodowiska, a zatwierdza
Rada Ministrów.
3a. Krajowy program oczyszczania cieków komunalnych okre li dla przedsi wzi , o których mowa
w ust. 3, w szczególno ci:
1) zakres rzeczowo-finansowy;
2) termin zako czenia.
3b. Wojewoda przedk ada ministrowi w a ciwemu do spraw rodowiska corocznie, nie pó niej ni do
dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania cieków komunalnych w
województwie, zawieraj ce:
1) wykaz aglomeracji,
2) informacj o stanie wyposa enia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie cieków
komunalnych,
3) informacj o post pie realizacji przedsi wzi
okre lonych w krajowym programie oczyszczania
cieków komunalnych,
4) informacj o ilo ci wytworzonych w ci gu roku Mg suchej masy osadów ciekowych w
oczyszczalniach cieków komunalnych aglomeracji oraz sposób post powania z tymi osadami
z uwzgl dnieniem podzia u pa stwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.
3c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedk ada wojewodzie corocznie, nie pó niej ni do dnia 28
lutego, informacje, o których mowa w ust. 3b, za rok ubieg y.
4. Minister w a ciwy do spraw rodowiska przedk ada co dwa lata Radzie Ministrów sprawozdanie z
wykonania krajowego programu oczyszczania cieków komunalnych.
4a. Minister w a ciwy do spraw rodowiska, w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw
administracji publicznej oraz ministrem w a ciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej, okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
4b. Wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 4a, minister uwzgl dni koszty rozwoju i
eksploatacji systemów kanalizacji zbiorczej oraz g sto zaludnienia.
4c. Rada Ministrów dokona aktualizacji krajowego programu oczyszczania cieków komunalnych, nie
pó niej ni w terminie 2 lat od dnia jego zatwierdzenia; kolejne aktualizacje b d dokonywane co najmniej
raz na 4 lata.
4d. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej og asza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", krajowy program oczyszczania cieków
komunalnych oraz jego aktualizacje.
5. Przepisy ust. 1-4 nie naruszaj obowi zku gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania cieków
komunalnych wynikaj cych z przepisów o samorz dzie gminnym.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
pisma urz dowe
projekty ustaw
Art. 44. 1. cieki bytowe oraz cieki komunalne lub przemys owe o sk adzie zbli onym do cieków
bytowych, a tak e cieki, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. f, mog by oczyszczane przez ich
rolnicze wykorzystanie.
2. Przez rolnicze wykorzystanie cieków, o którym mowa w ust. 1, rozumie si zastosowanie cieków
do nawadniania oraz nawo enia u ytków rolnych oraz stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli
ryb.
3. Roczne i sezonowe dawki cieków wykorzystywanych rolniczo nie mog
przekroczy
zapotrzebowania ro lin na azot, potas, wod oraz utrudnia przebiegu procesów samooczyszczania si
gleby.
4. Zabrania si rolniczego wykorzystania cieków:
1) gdy grunt jest zamarzni ty do g boko ci 30 cm lub przykryty niegiem, z wyj tkiem dna stawów
ziemnych wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb;

2) na gruntach wykorzystywanych do upraw ro lin, przeznaczonych do spo ycia w stanie surowym;
3) na gruntach, w których zwierciad o wód podziemnych znajduje si p ycej ni 1,5 m od powierzchni
ziemi lub od dna rowu rozprowadzaj cego cieki;
4) na obszarach o spadku terenu wi kszym ni :
a) 10 % dla gruntów ornych,
b) 20 % dla k, pastwisk oraz plantacji drzew le nych.
Art. 45. 1. Minister w a ciwy do spraw rodowiska, w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw
gospodarki wodnej, okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego, powoduj ce zanieczyszczenie wód, które
powinno by eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego,
powoduj ce zanieczyszczenie wód, które powinno by ograniczane (wykaz II);
2) metodyki referencyjne badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych
w produktach, których stosowanie mo e mie wp yw na jako wód;
3) warunki, jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, w tym najwy sze
dopuszczalne warto ci zanieczyszcze , oraz warunki, jakie nale y spe ni w celu rolniczego
wykorzystania cieków, a tak e miejsce i minimaln cz stotliwo
pobierania próbek cieków,
metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy cieki odpowiadaj wymaganym warunkom.
2. Minister w a ciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw
gospodarki mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, dopuszczalne masy substancji, które mog by
odprowadzane w ciekach przemys owych, w jednym lub wi cej okresach, przypadaj ce na jednostk
masy wykorzystywanego surowca, materia u, paliwa lub powstaj cego produktu.
3. Ministrowie, wydaj c rozporz dzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzgl dni :
1) w a ciwo ci substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego, a zw aszcza ich
toksyczno , trwa o w rodowisku, zdolno do bioakumulacji oraz zagro enie, jakie mog one
powodowa dla wód oraz ycia lub zdrowia ludzi;
2) obecny stan wód i ich podatno na eutrofizacj ;
3) efektywno usuwania zanieczyszcze ze cieków w procesach ich oczyszczania;
4) rozwój technik umo liwiaj cych stopniowe zmniejszanie emisji;
5) po o enie, rze b terenu i rodzaj gleb na obszarach, na których mo e by stosowane rolnicze
wykorzystanie cieków;
6) zró nicowanie w czasie warunków, jakie nale y spe ni przy wprowadzaniu do wód cieków
zawieraj cych substancje szczególnie szkodliwe dla
rodowiska wodnego, powoduj ce
zanieczyszczenie wód, które powinno by eliminowane (wykaz I).
4. Ministrowie, wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1, b d si kierowa potrzeb :
1) zapobie enia zagro enia dla ycia i zdrowia ludzi powodowanego wprowadzaniem do wód substancji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego;
2) zapewnienia 75 % redukcji ca kowitego adunku azotu i fosforu w ciekach komunalnych
pochodz cych z ca ego terytorium pa stwa w celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód
morskich, przed eutrofizacj ;
3) minimalizacji kosztów oczyszczania cieków komunalnych przy osi gni ciu celów zak adanych w pkt
2;
4) spe nienia wymaga zdrowotnych dotycz cych ywno ci i pasz na terenach rolniczego wykorzystania
cieków.
5. Zasady post powania z osadami ciekowymi okre laj przepisy ustawy o odpadach.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
projekty ustaw
Art. 45a. 1. Minister w a ciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw
gospodarki wodnej okre li, w drodze rozporz dzenia, uwzgl dniaj c art. 45 ust. 1 pkt 1, substancje
szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego, których wprowadzanie w ciekach przemys owych do
urz dze kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
2. Minister, wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1, b dzie si kierowa :
1) potrzeb zapobiegania zagro eniu dla zdrowia i ycia ludzi, powodowanego wprowadzaniem do
kanalizacji substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego;

2) podatno ci substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego na mechanicznobiologiczne procesy oczyszczania;
3) konieczno ci redukcji substancji szczególnie szkodliwych w miejscu ich powstawania, gdy nie jest
mo liwe ich usuni cie w mechaniczno-biologicznych procesach oczyszczania.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 46. 1. Zak ady pobieraj ce wod oraz przeznaczaj ce cieki do rolniczego wykorzystania
obowi zane s prowadzi pomiary ich ilo ci i jako ci.
2. Obowi zki w zakresie pomiarów ilo ci i jako ci cieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
okre laj przepisy ustawy - Prawo ochrony rodowiska.
3. Zak ady wprowadzaj ce cieki do wód lub do ziemi mog zosta obowi zane do prowadzenia
pomiarów jako ci:
1) wód powierzchniowych powy ej i poni ej miejsca zrzutu cieków;
2) wód podziemnych.
4. Zak ady pobieraj ce wod w ilo ci wi kszej ni 100 m3 na dob s obowi zane do dokonywania
systematycznego pomiaru ilo ci pobieranej wody.
Art. 47. 1. Produkcj roln prowadzi si w sposób ograniczaj cy i zapobiegaj cy zanieczyszczaniu
wód zwi zkami azotu pochodz cymi ze róde rolniczych, przy czym przez zwi zki azotu rozumie si
wszelkie substancje zawieraj ce azot, z wyj tkiem gazowego azotu cz steczkowego.
2. Minister w a ciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw
rodowiska, bior c pod uwag wymagania, o których mowa w ust. 1, opracuje zbiór zasad dobrej praktyki
rolniczej i upowszechni te zasady, w szczególno ci w drodze organizowania szkole dla rolników.
3. Dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej okre li, w drodze rozporz dzenia, wody
powierzchniowe i podziemne wra liwe na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde rolniczych oraz
obszary szczególnie nara one, z których odp yw azotu ze róde rolniczych do tych wód nale y
ograniczy , uwzgl dniaj c:
1) zawarto
zwi zków azotu w wodach powierzchniowych i podziemnych, ze szczególnym
uwzgl dnieniem wód pobieranych do zaopatrzenia ludno ci w wod przeznaczon do spo ycia;
2) stopie eutrofizacji ródl dowych wód powierzchniowych, morskich wód wewn trznych i wód
przybrze nych, dla których czynnikiem eutrofizacji jest azot;
3) charakterystyk terenu, ze szczególnym uwzgl dnieniem: rodzaju dzia alno ci rolniczej, struktury
u ytków rolnych, koncentracji produkcji zwierz cej, rodzaju gleb i klimatu.
4. Wody i obszary, o których mowa w ust. 3, poddaje si co 4 lata weryfikacji w celu uwzgl dnienia
zmian czynników nieprzewidzianych podczas ich wyznaczania.
5. Wyznaczenia i weryfikacji wód i obszarów, o których mowa w ust. 3, dokonuje si w oparciu o
pomiary dokonywane w ramach pa stwowego monitoringu rodowiska.
6. Wojewódzki inspektor ochrony rodowiska dokonuje, co 4 lata, oceny stopnia eutrofizacji
ródl dowych wód powierzchniowych, morskich wód wewn trznych i wód przybrze nych.
7. Dla ka dego z obszarów, o którym mowa w ust. 3, w ci gu 2 lat od jego wyznaczenia dyrektor
regionalnego zarz du gospodarki wodnej opracuje program dzia a maj cych na celu ograniczenie
odp ywu azotu ze róde rolniczych, o którym mowa w art. 84 ustawy - Prawo ochrony rodowiska;
program wprowadzany jest w drodze rozporz dzenia dyrektora regionalnego zarz du gospodarki wodnej.
8. Minister w a ciwy do spraw rodowiska, w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw
rolnictwa oraz ministrem w a ciwym do spraw rozwoju wsi, okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) kryteria wyznaczania wód wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde rolniczych;
2) szczegó owe wymagania, jakim powinny odpowiada programy dzia a maj cych na celu
ograniczenie odp ywu azotu ze róde rolniczych.
9. Minister w a ciwy do spraw rodowiska, okre laj c:
1) kryteria wyznaczania wód wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde rolniczych,
uwzgl dni w szczególno ci dopuszczalne st enie azotanów w wodach stanowi cych ród o poboru
wody przeznaczonej do spo ycia oraz podatno wód na eutrofizacj ;
2) szczegó owe wymagania, jakim powinny odpowiada programy dzia a , wska e w szczególno ci:
a) rodzaj i zakres dzia a , jakie mog by wprowadzone do obowi zkowego stosowania w obszarach
szczególnie nara onych, dotycz cych w szczególno ci stosowania nawozów, przechowywania
nawozów naturalnych, sposobu gospodarowania gruntami,

b) terminy wprowadzania poszczególnych dzia a w ycie i okresy ich obowi zywania,
c) wzory dokumentów stosowanych w celu kontroli i monitorowania oraz dokumentowania realizacji
dzia a wynikaj cych z programu i efektów wdra ania programu;
3) tryb opracowania programów, uwzgl dni potrzeb
wszechstronnych konsultacji projektów
programów, w szczególno ci z organizacjami spo eczno-zawodowymi rolników.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 48. 1. cieki ze statku, z zastrze eniem ust. 2 i 3, usuwa si do urz dzenia odbiorczego na
l dzie.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do statków bez nap du mechanicznego o iloczynie d ugo ci i
szeroko ci nieprzekraczaj cym 20 m2 lub o nap dzie mechanicznym o mocy silników do 20 kW,
niewyposa onych w urz dzenia sanitarne, a u ywanych wy cznie do celów sportowych oraz
rekreacyjnych.
3. Warunki ochrony morskich wód wewn trznych oraz wód morza terytorialnego przed
zanieczyszczeniem zza4 92.3.Warunknknknk

zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z pó n.
zm.12)).
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 2
Strefy oraz obszary ochronne
Art. 51. W celu zapewnienia odpowiedniej jako ci wody ujmowanej do zaopatrzenia ludno ci w wod
przeznaczon do spo ycia oraz zaopatrzenia zak adów wymagaj cych wody wysokiej jako ci, a tak e ze
wzgl du na ochron zasobów wodnych, mog by ustanawiane:
1) strefy ochronne uj wody;
2) obszary ochronne zbiorników wód ródl dowych.
Art. 52. 1. Stref ochronn uj cia wody, zwan dalej "stref ochronn ", stanowi obszar, na którym
obowi zuj zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie u ytkowania gruntów oraz korzystania z wody.
2. Stref ochronn dzieli si na teren ochrony:
1) bezpo redniej;
2) po redniej.
3. Dopuszcza si ustanowienie strefy ochronnej obejmuj cej wy cznie teren ochrony bezpo redniej,
je eli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i
geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczn ochron ujmowanej wody.
Art. 53. 1. Na terenie ochrony bezpo redniej uj
wód podziemnych oraz powierzchniowych
zabronione jest u ytkowanie gruntów do celów niezwi zanych z eksploatacj uj cia wody.
2. Na terenie ochrony bezpo redniej uj wód nale y:
1) odprowadza wody opadowe w sposób uniemo liwiaj cy przedostawanie si ich do urz dze
s u cych do poboru wody;
2) zagospodarowa teren zieleni ;
3) odprowadza poza granic terenu ochrony bezpo redniej cieki z urz dze sanitarnych,
przeznaczonych do u ytku osób zatrudnionych przy obs udze urz dze s u cych do poboru wody;
4) ograniczy do niezb dnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obs udze urz dze
s u cych do poboru wody.
3. Teren ochrony bezpo redniej nale y ogrodzi , a jego granice przebiegaj ce przez wody
powierzchniowe oznaczy za pomoc rozmieszczonych w widocznych miejscach sta ych znaków
stoj cych lub p ywaj cych; na ogrodzeniu oraz znakach nale y umie ci tablice zawieraj ce informacje o
uj ciu wody i zakazie wst pu osób nieupowa nionych.
Art. 54. 1. Na terenach ochrony po redniej mo e by zabronione lub ograniczone wykonywanie robót
oraz innych czynno ci powoduj cych zmniejszenie przydatno ci ujmowanej wody lub wydajno ci uj cia, a
w szczególno ci:
1) wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi;
2) rolnicze wykorzystanie cieków;
3) przechowywanie lub sk adowanie odpadów promieniotwórczych;
4) stosowanie nawozów oraz rodków ochrony ro lin;
5) budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych;
6) wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych;
7) lokalizowanie zak adów przemys owych oraz ferm chowu lub hodowli zwierz t;
8) lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji, a tak

2. Na terenach ochrony po redniej uj cia wody podziemnej, oprócz zakazów lub ogranicze , o
których mowa w ust. 1, mo e by zabronione lub ograniczone:
1) wydobywanie kopalin;
2) wykonywanie odwodnie budowlanych lub górniczych.
3. Na terenie ochrony po redniej uj cia wody powierzchniowej, oprócz zakazów lub ogranicze , o
których mowa w ust. 1, mo e by zabronione lub ograniczone:
1) lokalizowanie budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego;
2) u ywanie samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych;
3) urz dzanie pryzm kiszonkowych;
4) chów lub hodowla ryb, ich dokarmianie lub zan canie;
5) pojenie oraz wypasanie zwierz t;
6) wydobywanie kamienia, wiru, piasku oraz innych materia ów, a tak e wycinanie ro lin z wód lub
brzegu;
7) uprawianie sportów wodnych;
8) u ytkowanie statków o nap dzie spalinowym.
4. Na w a cicieli gruntów po o onych na terenie ochrony po redniej mo e by na o ony obowi zek
stosowania odpowiednich upraw rolnych lub le nych.
5. Przy ustalaniu zakazów, nakazów i ogranicze dotycz cych u ytkowania gruntów na terenie
ochrony po redniej nale y uwzgl dni warunki infiltracji zanieczyszcze do poziomu wodono nego, z
którego woda jest ujmowana.
6. Organ w a ciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego mo e, na wniosek w a ciciela uj cia
wody i na jego koszt, w drodze decyzji, na o y na w a cicieli gruntów po o onych na terenie ochrony
po redniej obowi zek zlikwidowania nieczynnych studni.
7. Organ w a ciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego mo e, na wniosek w a ciciela uj cia
wody, w drodze decyzji, na o y na w a ciciela gruntu po o onego na terenie ochrony po redniej
obowi zek zlikwidowania, na jego koszt, ogniska zanieczyszczenia wody.
Art. 55. 1. Teren ochrony po redniej uj cia wód podziemnych obejmuje obszar zasilania uj cia wody;
je eli czas przep ywu wody od granicy obszaru zasilania do uj cia jest d u szy od 25 lat, strefa ochronna
powinna obejmowa obszar wyznaczony 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodono nej.
2. Teren ochrony po redniej uj cia wód podziemnych wyznacza si na podstawie ustale zawartych
w dokumentacji hydrogeologicznej tego uj cia.
Art. 56. 1. Stref ochronn uj cia wód powierzchniowych okre la si tak, aby trwale zapewni jako
wody zgodn z przepisami wydanymi na podstawie art. 50 ust. 1 oraz aby zabezpieczy wydajno uj cia
wody.
2. Stref ochronn , o której mowa w ust. 1, wyznacza si na podstawie wyników przeprowadzonych
bada hydrologicznych, hydrograficznych i geomorfologicznych.
3. Strefa ochronna uj cia wody z potoku górskiego lub z górnego biegu rzeki mo e obejmowa ca
zlewni cieku powy ej uj cia wody.
Art. 57. 1. Granice terenu ochrony po redniej uj cia wody nale y oznaczy przez umieszczenie, w
punktach przeci cia si granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach
terenu, tablic zawieraj cych informacje o ustanowieniu strefy.
2. Minister w a ciwy do spraw rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia, wzory tablic
informacyjnych, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 53 ust. 3, a w szczególno ci ich rozmiar, kszta t,
kolor, wzór i wielko napisu.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 58. 1. Stref ochronn ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego
zarz du gospodarki wodnej, na wniosek i koszt w a ciciela uj cia wody, wskazuj c zakazy, nakazy,
ograniczenia oraz obszary, na których one obowi zuj , stosownie do art. 52-57.
2. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej uj cia wody zawiera:
1) uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej oraz propozycje granic wraz z planem
sytuacyjnym;
2) charakterystyk techniczn uj cia wody;

3) propozycje zakazów, nakazów i ogranicze dotycz cych u ytkowania gruntów oraz korzystania z
wód na terenach ochrony po redniej.
3. Do wniosku o ustanowienie strefy ochronnej uj cia wody podziemnej do cza si dokumentacj
hydrogeologiczn , o której mowa w art. 55 ust. 2.
3a. Do wniosku o ustanowienie strefy ochronnej uj cia wody powierzchniowej do cza si wyniki
bada , o których mowa w art. 56 ust. 2.
4. Obowi zek, o którym mowa w art. 53 ust. 3 i art. 57 ust. 1, nale y do w a ciciela uj cia wody.
5. W przypadku, o którym mowa w art. 52 ust. 3, stref ochronn obejmuj c wy cznie teren
ochrony bezpo redniej ustanawia, na wniosek i koszt w a ciciela uj cia wody, w drodze decyzji, organ
w a ciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego; kopi wydanej decyzji organ przekazuje w a ciwemu
dyrektorowi regionalnego zarz du gospodarki wodnej.
orzeczenia s dów
Art. 59. 1. Obszary ochronne zbiorników wód ródl dowych, zwane dalej "obszarami ochronnymi",
stanowi obszary, na których obowi zuj zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie u ytkowania
gruntów lub korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacj .
2. Na obszarach ochronnych mo na zabroni wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania
robót lub innych czynno ci, które mog spowodowa trwa e zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w
szczególno ci lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na
rodowisko.
Art. 60. Obszar ochronny ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego
zarz du gospodarki wodnej na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
wskazuj c zakazy, nakazy lub ograniczenia oraz obszary, na których one obowi zuj , stosownie do art.
59.
Art. 61. 1. Za szkody poniesione w zwi zku z wprowadzeniem w strefie ochronnej zakazów,
nakazów oraz ogranicze w zakresie u ytkowania gruntów lub korzystania z wód w a cicielowi
nieruchomo ci po o onej w tej strefie przys uguje odszkodowanie od w a ciciela uj cia wody na zasadach
okre lonych w ustawie.
2. Zasady wyp aty odszkodowa w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomo ci w
zwi zku z ustanowieniem obszarów ochronnych zbiorników wód ródl dowych okre laj przepisy o
ochronie rodowiska.

DZIAŁ IV
Budownictwo wodne
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 62. 1. Budownictwo wodne polega na wykonywaniu oraz utrzymywaniu urz dze wodnych.
2. Przepisy art. 63-66 nie naruszaj przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pó n. zm.13)).
Art. 63. 1. Przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urz dze wodnych nale y kierowa
si zasad zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci zachowaniem dobrego stanu wód i
charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzeb zachowania istniej cej rze by terenu oraz biologicznych
stosunków w rodowisku wodnym i na terenach podmok ych.
2. Budowle pi trz ce powinny umo liwia migracj ryb, o ile jest to uzasadnione lokalnymi
warunkami rodowiska.
3. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotycz cych dóbr kultury, zawartych w ustawie z dnia 15
lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 oraz z 2000 r. Nr 120, poz.
1268)(7).

Art. 64. 1. Utrzymywanie urz dze wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach
w celu zachowania ich funkcji.
1a. W kosztach utrzymywania urz dze wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzy ci;
ustalenia i podzia u kosztów dokonuje na wniosek w a ciciela urz dzenia wodnego, w drodze decyzji,
organ w a ciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
2. W a ciciel urz dzenia wodnego znajduj cego si na ródl dowych wodach powierzchniowych jest
obowi zany do zapewnienia obs ugi, bezpiecze stwa oraz w a ciwego funkcjonowania tego urz dzenia, z
uwzgl dnieniem wymaga wynikaj cych z warunków utrzymywania wód.
2a. Przepis ust. 1a stosuje si tak e w przypadku wprowadzania cieków lub odprowadzania wód do
urz dze wodnych.
3. W a ciciel budowli pi trz cej jest obowi zany zapewni prowadzenie bada i pomiarów
umo liwiaj cych ocen stanu oraz bezpiecze stwa budowli, a w szczególno ci:
1) stanów wód podziemnych, ich filtracji przez budowl , przez pod o e oraz w otoczeniu budowli;
2) wytrzyma o ci budowli oraz pod o a;
3) stanu urz dze upustowych;
4) zmian na górnym i na dolnym stanowisku budowli.
4. W ramach realizacji obowi zku, o którym mowa w ust. 3, budowle pi trz ce stanowi ce w asno
Skarbu Pa stwa, zaliczone na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane do I lub II klasy, poddaje
si okresowym badaniom wykonywanym przez o rodek technicznej kontroli zapór Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej.
5. (uchylony).
orzeczenia s dów
Art. 64a. 1. Zak ad, który wykona urz dzenie wodne bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
jest obowi zany do jego rozebrania na w asny koszt.
2. Je eli wykonane urz dzenie wodne, o którym mowa w ust. 1, nie narusza przepisów ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów art. 63, organ w a ciwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego, po przed o eniu przez w a ciciela tego urz dzenia dokumentów, o których
mowa w art. 131, mo e wyda decyzj o legalizacji urz dzenia, ustalaj c jednocze nie, w drodze
postanowienia, wysoko
op aty legalizacyjnej, wynosz c 10-krotno
op aty skarbowej za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego.
3. Op ata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód bud etu pa stwa.
Art. 65. 1. Zabrania si :
1) niszczenia lub uszkadzania urz dze wodnych;
2) utrudniania przep ywu wody w zwi zku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urz dze wodnych;
3) wykonywania w pobli u urz dze

3. W a cicielowi nieruchomo ci obj tej zakazami, o których mowa w ust. 1, przys uguje
odszkodowanie od w a ciciela urz dzenia wodnego, na warunkach okre lonych w ustawie.
Art. 66. 1. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, ródl dowe wody powierzchniowe
uznane za eglowne, zwane dalej ródl dowymi drogami wodnymi.
2. Rada Ministrów mo e, w drodze rozporz dzenia, okre li ródl dowe drogi wodne lub ich odcinki
wymagaj ce modernizacji lub przebudowy wed ug klas ródl dowych dróg wodnych ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o egludze ródl dowej oraz mo e wyodr bni ródl dowe
drogi wodne przeznaczone lub u ywane wy cznie do sportu, rekreacji lub przewozu osób.
3. Wydaj c rozporz dzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, Rada Ministrów kierowa si b dzie
potrzebami ródl dowego transportu wodnego i eglugowym wykorzystaniem ródl dowych dróg
wodnych przez statki.
4. Inwestycje polegaj ce na budowie lub przebudowie urz dze
wodnych, urz dze
komunikacyjnych lub przesy owych prowadzonych przez ródl dowe drogi wodne, a tak e roboty
regulacyjne i inne, mog ce mie wp yw na te drogi, powinny spe nia warunki projektowe okre lone dla
klasy ustalonej dla danej drogi wodnej lub jej odcinka.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 66a. 1. Dyrektorzy regionalnych zarz dów gospodarki wodnej prowadz dla ka dego roku
kalendarzowego ewidencj :
1) eglugowego wykorzystania luz i pochylni przez obiekty p ywaj ce;
2) wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie ródl dowych dróg wodnych i ich infrastruktury.
2. Kierownik luzowanego statku towarowego podaje obs udze luzy dane dotycz ce no no ci statku
w tonach lub mocy silnika pchacza lub holownika okre lonej w kW.
3. Coroczne informacje o wydatkach poniesionych w poprzednim roku przez:
1) zak ady lub jednostki organizacyjne, które z w asnych rodków finansowych wykonuj urz dzenia
wodne na drodze wodnej, s u ce uprawianiu eglugi ródl dowej,
2) organ administracji eglugi ródl dowej w zakresie wydatków dotycz cych funkcjonowania terenowej
administracji eglugi ródl dowej, ustalony przepisami ustawy o egludze ródl dowej
- s przekazywane przez te podmioty Prezesowi Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej w terminie do
dnia 31 marca.
4. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób
prowadzenia:
1) ewidencji eglugowego wykorzystania luz i pochylni przez obiekty p ywaj ce wed ug podzia u tych
obiektów w zale no ci od rodzaju, adowno ci i mocy silnika statku, okre laj c wzór formularza
ewidencyjnego, miejsce i termin jego sk adania jednostce w a ciwej, okre lonej w przepisach ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z pó n. zm.14)),
2) ewidencji i przekazywania danych dotycz cych wydatków ponoszonych na rozwój i utrzymanie
ródl dowych dróg wodnych i ich infrastruktur , okre laj c rodzaj wydatków i rodzaj infrastruktury
oraz prac wykonywanych na ródl dowych drogach wodnych, obj tych ewidencj wydatków, wzór
formularzy zestawiania wydatków grupowanych w zale no ci od rodzaju zabudowy i klasy
ródl dowej drogi wodnej
- kieruj c si potrzeb posiadania aktualnych informacji dotycz cych ródl dowych dróg wodnych, a tak e
przepisami prawa Unii Europejskiej dotycz cymi systemu ksi gowego dla wydatków na infrastruktur w
transporcie kolejowym, drogowym i w egludze ródl dowej.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 2
Regulacja koryt cieków naturalnych
Art. 67. 1. Regulacja koryt cieków naturalnych, zwana dalej "regulacj wód", s u y poprawie
warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej.
2. Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsi wzi , których zakres wykracza poza dzia ania
zwi zane z utrzymywaniem wód, a w szczególno ci na kszta towaniu przekroju pod u nego i
poprzecznego oraz uk adu poziomego koryta cieku naturalnego.

3. Regulacja wód powinna zapewni dynamiczn równowag koryta cieku naturalnego.
Art. 68. 1. Zak ad, który otrzyma pozwolenie wodnoprawne na regulacj wód, ponosi tak e koszt
rozbudowy lub przebudowy urz dze wodnych, a w a ciciel tych urz dze uczestniczy w kosztach
stosownie do uzyskanych korzy ci.
2. Zak ad, o którym mowa w ust. 1, ponosi tak e koszty ograniczenia lub cofni cia pozwolenia
wodnoprawnego posiadanego przez inny zak ad, je eli jest to niezb dne do wykonania regulacji wód.
3. Ustalenia i podzia u kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje, w drodze decyzji, organ
w a ciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulacj wód.
Art. 69. Przepisy art. 67 i 68 stosuje si odpowiednio do zabudowy potoków górskich, kszta towania
nowych koryt cieków naturalnych oraz do wykonywania polderów przeciwpowodziowych.
Rozdział 3
Melioracje wodne
Art. 70. 1. Melioracje wodne polegaj na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolno ci
produkcyjnej gleby, u atwienia jej uprawy oraz na ochronie u ytków rolnych przed powodziami.
2. Urz dzenia melioracji wodnych dziel si na podstawowe i szczegó owe, w zale no ci od ich
funkcji i parametrów.
3. Ewidencj wód, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, urz dze melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów prowadzi marsza ek województwa; ewidencja jest udost pniana do wgl du
nieodp atnie.
3a. Wyszukiwanie informacji, sporz dzanie kopii dokumentów oraz ich przesy anie odbywa si na
podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony rodowiska, reguluj cych zasady dost pu do informacji o
rodowisku naturalnym i jego ochronie.
4. Przy planowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urz dze melioracji wodnych, podstawowych i
szczegó owych, nale y kierowa si potrzeb zachowania zró nicowanych biocenoz polnych i kowych.
Art. 71. 1. Do urz dze melioracji wodnych podstawowych zalicza si :
budowle pi trz ce, budowle upustowe oraz obiekty s u ce do ujmowania wód,
stopnie wodne, zbiorniki wodne,
kana y, wraz z budowlami zwi zanymi z nimi funkcjonalnie,
ruroci gi o rednicy co najmniej 0,6 m,
budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,
stacje pomp, z wyj tkiem stacji wykorzystywanych do nawodnie ci nieniowych
eli s u celom, o których mowa w art. 70 ust. 1.
2. Przepisy dotycz ce urz dze melioracji wodnych podstawowych stosuje si odpowiednio do
budowli wstrzymuj cych erozj wodn oraz do dróg dojazdowych niezb dnych do w a ciwego
u ytkowania obszarów zmeliorowanych oraz utrzymania urz dze melioracji wodnych podstawowych.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
- je

Art. 72. 1. Urz dzenia melioracji wodnych podstawowych stanowi w asno Skarbu Pa stwa i s
wykonywane na jego koszt, z zastrze eniem ust. 2.
2. (8) Urz dzenia melioracji wodnych podstawowych mog by wykonywane na koszt innych osób
prawnych lub osób fizycznych, a tak e wspó finansowane:
1) z publicznych rodków wspólnotowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z pó n. zm.) oraz
2) z innych rodków publicznych na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658) i w ustawie z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427).
3. (9) Rozstrzygni cie w sprawie wspó finansowania wykonywania urz dze melioracji wodnych
podstawowych z publicznych rodków wspólnotowych, o których mowa w ust. 2, lub z innych rodków
publicznych na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju i w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich podejmuje, w drodze decyzji,
marsza ek województwa w uzgodnieniu z wojewod .
1)
1a)
2)
3)
4)
4a)
5)
- je
1)
2)
3)
4)

Art. 73. 1. Do urz dze melioracji wodnych szczegó owych zalicza si :
rowy wraz z budowlami zwi zanymi z nimi funkcjonalnie,
drenowania,
ruroci gi o rednicy poni ej 0,6 m,
stacje pomp do nawodnie ci nieniowych,
ziemne stawy rybne,
groble na obszarach nawadnianych,
systemy nawodnie grawitacyjnych i ci nieniowych
eli s u celom, o których mowa w art. 70 ust. 1.
2. Przepisy dotycz ce urz dze melioracji wodnych szczegó owych stosuje si odpowiednio do:
fitomelioracji oraz agromelioracji;
systemów przeciwerozyjnych;
zagospodarowania zmeliorowanych trwa ych k lub pastwisk;
zagospodarowania nieu ytków przeznaczonych na trwa e ki lub pastwiska.

Art. 74. 1. Wykonywanie urz dze melioracji wodnych szczegó owych nale y do w a cicieli gruntów.
2. Urz dzenia melioracji wodnych szczegó owych mog by wykonywane na koszt:
1) Skarbu Pa stwa za zwrotem, w formie op aty melioracyjnej, cz ci kosztów przez w a cicieli gruntów,
na które urz dzenia te wywieraj korzystny wp yw, zwanych dalej "zainteresowanymi w a cicielami
gruntów", je eli:
a) teren cechuje du e rozdrobnienie gospodarstw rolnych lub
b) urz dzeniom melioracji wodnych szczegó owych grozi dekapitalizacja, lub
c) warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest regulacja stosunków wodnych w glebie;
2) (10) Skarbu Pa stwa przy wspó udziale publicznych rodków wspólnotowych, o których mowa w art.
72 ust. 2, oraz innych rodków publicznych na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, za zwrotem przez zainteresowanych w a cicieli gruntów cz ci kosztów w
formie op aty inwestycyjnej.
3. Op aty, o których mowa w ust. 2, stanowi dochód bud etu pa stwa.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
orzeczenia s dów
Art. 74a. 1. Op at inwestycyjn , o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2, ustala si w wysoko ci 20 %
kosztów wykonania urz dze melioracji wodnych szczegó owych, które s okre lone w ko cowym
raporcie z realizacji inwestycji finansowych z udzia em publicznych rodków wspólnotowych.
2. Op at inwestycyjn pobiera si w 15 równych rocznych ratach w terminie do dnia 30 pa dziernika
ka dego roku, przy czym op ata inwestycyjna mniejsza od 1.000 z pobierana jest w 3 równych rocznych
ratach.
3. Pierwsz rat op aty inwestycyjnej pobiera si po up ywie dwóch lat od dnia przekazania urz dze
do eksploatacji, a w przypadku zagospodarowania pomelioracyjnego k i pastwisk - po up ywie roku.
Art. 74b. 1. Rozstrzygni cie w sprawach, o których mowa w art. 74 ust. 2, podejmuje, w drodze
decyzji, marsza ek województwa w uzgodnieniu z wojewod na wniosek spó ki wodnej lub
zainteresowanych w a cicieli gruntów.
2. W przypadku wykonywania urz dze melioracji wodnych na zasadach, o których mowa w art. 74
ust. 2 pkt 2, wymagany jest wniosek spó ki wodnej lub wnioski zainteresowanych w a cicieli gruntów
stanowi cych co najmniej 75 % powierzchni planowanych do zmeliorowania.
3. Decyzj , o której mowa w ust. 1, og asza si w sposób zwyczajowo przyj ty na danym terenie oraz
poprzez umieszczenie jej, na co najmniej 14 dni, na tablicach og osze w urz dach gmin.

4. Marsza ek województwa ustala dla ka dego zainteresowanego w a ciciela gruntów, w drodze
decyzji, wysoko op aty melioracyjnej albo op aty inwestycyjnej, proporcjonaln do powierzchni gruntów,
na które korzystny wp yw wywieraj urz dzenia melioracji wodnych szczegó owych.
5. W a ciciel gruntów, którego dotyczy decyzja, o której mowa w ust. 4, jest obowi zany umo liwi
wej cie na grunt oraz do obiektów budowlanych w celu zaprojektowania i wykonania urz dze melioracji
wodnych.
5a. Op aty, o których mowa w ust. 4, wnosi si na rachunek w a ciwego urz du marsza kowskiego;
op aty stanowi dochód bud etu pa stwa.
Art. 74c. Po zako czeniu procesu inwestycyjnego i rozliczeniu warto ci wykonanych robót marsza ek
województwa, w drodze decyzji, koryguje w czasie 9 miesi cy ustalon wysoko op aty melioracyjnej
albo op aty inwestycyjnej, odpowiednio do wysoko ci poniesionych kosztów inwestycyjnych oraz zmian w
projekcie technicznym, dokonanych w trakcie realizacji inwestycji.
Art. 75. 1. Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urz dze melioracji wodnych
szczegó owych, w trybie, o którym mowa w art. 74 ust. 2, urz dze melioracji wodnych podstawowych
oraz utrzymywanie urz dze melioracji wodnych podstawowych nale y do marsza ka województwa.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, art. 70 ust. 3, art. 74b ust. 1 i 4 oraz art. 74c, marsza ek
województwa realizuje jako zadania z zakresu administracji rz dowej.
Art. 76. 1. W przypadku wykonania urz dze melioracji wodnych szczegó owych na podstawie art.
74, w a cicielowi gruntu przys uguje, z zastrze eniem ust. 2, odszkodowanie za szkody powsta e w trakcie
robót zwi zanych z wykonywaniem urz dze melioracji wodnych szczegó owych, na zasadach
okre lonych w ustawie, z tym e roszczenie o odszkodowanie przedawnia si z up ywem trzech miesi cy
od dnia, w którym poszkodowany dowiedzia si o powstaniu szkody.
2. Zainteresowanemu w a cicielowi gruntu nie przys uguje odszkodowanie za zaj cie gruntu pod
urz dzenia melioracji wodnych szczegó owych, a tak e za szkody w uprawach rolnych, zwi zane z
wykonywaniem tych urz dze , je eli szkody te powsta y przy prawid owej organizacji i technologii robót.
Art. 77. 1. Utrzymywanie urz dze melioracji wodnych szczegó owych nale y do zainteresowanych
w a cicieli gruntów, a je eli urz dzenia te s obj te dzia alno ci spó ki wodnej - do tej spó ki.
2. Je eli obowi zek, o którym mowa w ust. 1, nie jest wykonywany, organ w a ciwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzy ci przez
w a cicieli gruntu, szczegó owe zakresy i terminy jego wykonywania.
orzeczenia s dów
Art. 78. 1. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, warunki i tryb ustalania wysoko ci oraz
poboru op aty melioracyjnej.
2. Rada Ministrów, realizuj c ustalenia ust. 1, uzale ni wysoko op aty melioracyjnej od rodzajów
urz dze melioracji wodnych szczegó owych, wielko ci obszaru korzystnego oddzia ywania urz dze
melioracji wodnych szczegó owych, stawek op aty przypadaj cych na 1 ha tego obszaru, kosztów budowy
urz dze , przynale no ci u ytkowników zmeliorowanych u ytków rolnych do spó ki wodnej, przy czym:
1) dla urz dze odwadniaj cych oraz nawadniaj cych, z wyj tkiem nawodnie ci nieniowych, op ata
melioracyjna b dzie zale na od wielko ci obszaru korzystnego oddzia ywania urz dze melioracji
wodnych szczegó owych i stawki jednostkowej op aty melioracyjnej okre lonej w formie
jednostkowych zrycza towanych stawek wyra onych w kilogramach yta przypadaj cych na hektar
zmeliorowanych u ytków rolnych; maksymalne stawki nie mog przekroczy 5.000 kg/ha; za cen
yta b dzie przyjmowana rednia cena skupu yta stanowi ca podstaw obliczania podatku rolnego;
2) dla urz dze do nawodnie ci nieniowych, ziemnych stawów rybnych, odbudowy oraz modernizacji
pojedynczych urz dze w systemach melioracyjnych op ata melioracyjna nie b dzie ni sza ni 30 % i
nie wy sza ni 80 % kosztów wykonania tych urz dze ;
3) op ata melioracyjna b dzie wnoszona w rocznych równych ratach w terminie zale nym od rodzaju
melioracji, jednak nie d u szym ni 15 lat;
4) przynale no
do spó ki wodnej b dzie stanowi a podstaw do zmniejszenia wysoko ci op aty
melioracyjnej o 15 %.
3. Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi okre li, w drodze rozporz dzenia, sposób:

1) prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 70 ust. 3;
2) ustalania obszaru, na który wywieraj
korzystny wp yw urz dzenia melioracji wodnych
szczegó owych.
4. Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi, ustalaj c sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w
art. 70 ust. 3, uwzgl dni potrzeb stworzenia bazy informacyjnej do planowania odbudowy, modernizacji
oraz utrzymania wód, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, i urz dze melioracji wodnych, zawieraj cej
dane dotycz ce rodzajów, ilo ci, lokalizacji oraz parametrów technicznych wód i urz dze melioracji
wodnych lub obszarów zmeliorowanych, a tak e wska e sposób jej prowadzenia.
5. Minister w a ciwy do spraw rozwoju wsi, okre laj c sposób ustalania obszaru, na który wywieraj
korzystny wp yw urz dzenia melioracji wodnych szczegó owych, b dzie uwzgl dnia zasi g wp ywu
poszczególnych rodzajów urz dze
melioracji wodnych szczegó owych na popraw
zdolno ci
produkcyjnej gleby.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

DZIAŁ V
Ochrona przed powodzią oraz suszą
Art. 79. 1. Ochron przed powodzi oraz susz prowadzi si zgodnie z planami ochrony
przeciwpowodziowej oraz przeciwdzia ania skutkom suszy na obszarze kraju, a tak e planami ochrony
przeciwpowodziowej regionu wodnego.
2. Dla potrzeb planowania ochrony przed powodzi dyrektor regionalnego zarz du gospodarki
wodnej sporz dza studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalaj ce granice zasi gu wód powodziowych
o okre lonym prawdopodobie stwie wyst powania oraz kierunki ochrony przed powodzi , w którym, w
zale no ci od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukszta towania tarasów zalewowych, terenów
depresyjnych i bezodp ywowych, dokonuje podzia u obszarów na:
1) obszary wymagaj ce ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, warto
gospodarcz lub kulturow ;
2) obszary s u ce przepuszczeniu wód powodziowych, zwane dalej "obszarami bezpo redniego
zagro enia powodzi ";
3) obszary potencjalnego zagro enia powodzi .
3. Dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej przesy a projekt studium, o którym mowa w ust.
2, do zaopiniowania w a ciwym radom gminy, radom powiatu i sejmikom wojewódzkim; termin zg aszania
uwag up ywa po 30 dniach od dnia przes ania projektu, a brak opinii w tym terminie uznaje si za
akceptacj przes anego projektu.
4. Dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej zawiadamia organy, o których mowa w ust. 3, o
sposobie uwzgl dnienia uwag w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
wzory
Art. 80. Ochron ludzi i mienia przed powodzi oraz susz realizuje si w szczególno ci przez:
1) zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budow i rozbudow zbiorników
retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych;
2) racjonalne retencjonowanie wód oraz u ytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a tak e
sterowanie przep ywami wód;
3) funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodz cymi w atmosferze
oraz hydrosferze;
4) kszta towanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych,
budowanie oraz utrzymywanie wa ów przeciwpowodziowych, a tak e kana ów ulgi.
Art. 80a. Tereny o szczególnym znaczeniu spo ecznym, gospodarczym lub kulturowym powinny by
chronione przed zalaniem wodami o prawdopodobie stwie wyst powania co najmniej raz na 200 lat.
Art. 81. Ochrona przed powodzi
samorz dowej.

oraz susz

jest zadaniem organów administracji rz dowej i

Art. 82. 1. Obszary bezpo redniego zagro enia powodzi obejmuj :

1) tereny mi dzy lini brzegu a wa em przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który
wbudowano tras wa u przeciwpowodziowego, a tak e wyspy i przymuliska;
2) obszar pasa nadbrze nego w rozumieniu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej;
3) stref przep ywów wezbra powodziowych okre lon w planie zagospodarowania przestrzennego na
podstawie studium, o którym mowa w art. 79 ust. 2.
2. Na obszarach bezpo redniego zagro enia powodzi zabrania si wykonywania robót oraz
czynno ci, które mog utrudni ochron przed powodzi , w szczególno ci:
1) wykonywania urz dze wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyj tkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz
ro linno ci stanowi cej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub s u cej do wzmacniania
brzegów, obwa owa lub odsypisk;
3) zmiany ukszta towania terenu, sk adowania materia ów oraz wykonywania innych robót, z wyj tkiem
robót zwi zanych z regulacj lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a tak e
utrzymywaniem lub odbudow , rozbudow lub przebudow wa ów przeciwpowodziowych wraz z ich
infrastruktur .
3. Je eli nie utrudni to ochrony przed powodzi , dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej
mo e, w drodze decyzji, na obszarach, o których mowa w ust. 1:
1) zwolni od zakazów okre lonych w ust. 2;
2) wskaza sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikaj ce z wymaga
ochrony przed powodzi ;
3) nakaza usuni cie drzew lub krzewów.
4. Organem w a ciwym do wydania decyzji, o których mowa w ust. 3, dotycz cych obszaru pasa
nadbrze nego, jest dyrektor w a ciwego urz du morskiego.
Art. 83. 1. Obszary potencjalnego zagro enia powodzi obejmuj tereny nara one na zalanie w
przypadku:
1) przelania si wód przez koron wa u przeciwpowodziowego;
2) zniszczenia lub uszkodzenia wa ów przeciwpowodziowych;
3) zniszczenia lub uszkodzenia budowli pi trz cych albo budowli ochronnych pasa technicznego.
2. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej mo e,
w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzi zakazy, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3, o ile jest to
uzasadnione potrzeb ochrony wód, lub zakazy, o których mowa w art. 82 ust. 2, o ile jest to uzasadnione
wzgl dami bezpiecze stwa ludzi i mienia.
Art. 84. Obszary, o których mowa w art. 79 ust. 2, uwzgl dnia si przy sporz dzaniu planu
zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
Art. 85. 1. Dla zapewnienia szczelno ci i stabilno ci wa ów przeciwpowodziowych zabrania si :
1) przeje d ania przez wa y oraz wzd u korony wa ów pojazdami, konno lub przep dzania zwierz t, z
wyj tkiem miejsc do tego przeznaczonych;
2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wa ach oraz w odleg o ci mniejszej ni 3 m od stopy
wa u po stronie odpowietrznej;
3) rozkopywania wa ów, wbijania s upów, ustawiania znaków przez nieupowa nione osoby;
4) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, do ów oraz rowów w odleg o ci
mniejszej ni 50 m od stopy wa u po stronie odpowietrznej;
5) uszkadzania darniny lub innych umocnie skarp i korony wa ów.
2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje si do robót zwi zanych z utrzymywaniem,
odbudow , rozbudow lub przebudow wa ów przeciwpowodziowych.
3. Marsza ek województwa mo e, w drodze decyzji, zwolni od niektórych zakazów okre lonych w
ust. 1.
4. Starosta mo e, w drodze decyzji, nakaza usuni cie drzew lub krzewów z wa ów
przeciwpowodziowych oraz terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
wzory

Art. 85a. Decyzje, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 3 i art. 85 ust. 4, wymagaj uzgodnienia z
wojewod .
Art. 86. 1. W przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobli u, albo na
obszarze bezpo redniego zagro enia powodzi , robót oraz czynno ci, które mog utrudnia ochron
przed powodzi , a nie zosta y obj te decyzj , o której mowa w art. 40 ust. 3, art. 82 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 lub
art. 85 ust. 3, organ w a ciwy do wydania tej decyzji mo e nakaza , w drodze decyzji, przywrócenie stanu
poprzedniego na koszt tego, kto je wykona .
2. Drogi, urz dzenia do przep dzania zwierz t oraz przejazdy przez wa y przeciwpowodziowe
wykonuje na swój koszt inwestor buduj cy wa , a utrzymuje ten, na którym ci y obowi zek utrzymania
drogi, urz dzenia lub przejazdu.
3. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów ustawy - Prawo budowlane.
Art. 87. 1. W przypadku ostrze enia o nadej ciu fali powodziowej dyrektor regionalnego zarz du
gospodarki wodnej, w drodze decyzji, mo e nakaza zak adowi pi trz cemu wod obni enie pi trzenia
wody lub opró nienie zbiornika, bez odszkodowania; decyzji nadaje si rygor natychmiastowej
wykonalno ci.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z w a ciwymi wojewodami; brak stanowiska
w ci gu 6 godzin uznaje si za dokonanie uzgodnienia.
Art. 88. 1. W przypadku wprowadzenia stanu kl ski ywio owej w celu zapobie enia skutkom
powodzi lub suszy dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej mo e wprowadzi , w drodze
rozporz dzenia, czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególno ci w zakresie poboru wody lub
wprowadzania cieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wod w zbiornikach
retencyjnych.
2. Wprowadzenie czasowych ogranicze , o których mowa w ust. 1, zawiesza wykonywanie
uprawnie wynikaj cych z pozwole wodnoprawnych; zak adom nie przys uguje z tego tytu u
odszkodowanie.

DZIAŁ VI
Zarządzanie zasobami wodnymi
Rozdział 1
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy regionalnych zarządów
gospodarki wodnej
Art. 89. 1. Prezes Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Prezesem Krajowego
Zarz du", jest centralnym organem administracji rz dowej w a ciwym w sprawach gospodarowania
wodami, a w szczególno ci w sprawach zarz dzania wodami oraz korzystania z wód.
2. (11) Prezes Krajowego Zarz du jest powo ywany przez Prezesa Rady Ministrów, spo ród osób
nale cych do pa stwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra w a ciwego do spraw gospodarki
wodnej. Prezes Rady Ministrów odwo uje Prezesa Krajowego Zarz du.
3. (12) Zast pcy Prezesa Krajowego Zarz du s powo ywani przez ministra w a ciwego do spraw
gospodarki wodnej, spo ród osób nale cych do pa stwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa
Krajowego Zarz du. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej, na wniosek Prezesa Krajowego
Zarz du, odwo uje jego zast pców.
4. Nadzór ministra w a ciwego do spraw gospodarki wodnej nad dzia alno ci Prezesa Krajowego
Zarz du polega w szczególno ci na:
1) zatwierdzaniu programów realizacji zada zwi zanych z utrzymywaniem wód lub urz dze wodnych
oraz inwestycji w gospodarce wodnej;
2) zatwierdzaniu corocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 91;
3) zatwierdzaniu planu kontroli gospodarowania wodami wykonywanej przez Prezesa Krajowego
Zarz du;
4) polecaniu przeprowadzenia kontroli nieuj tych w planie kontroli.

Art. 90. 1. Prezes Krajowego Zarz du wykonuje zadania okre lone ustaw , a w szczególno ci:
1) opracowuje program wodno- rodowiskowy kraju, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1;
1a) opracowuje projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
2) opracowuje projekt planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdzia ania skutkom suszy na
obszarze kraju, z uwzgl dnieniem podzia u na obszary dorzeczy;
3) uzgadnia projekt warunków korzystania z wód regionu wodnego;
4) prowadzi kataster wodny dla obszaru pa stwa, z uwzgl dnieniem podzia u na obszary dorzeczy;
5) sprawuje nadzór nad dzia alno ci dyrektorów regionalnych zarz dów gospodarki wodnej, a w
szczególno ci kontroluje ich dzia anie, zatwierdza plany dzia alno ci oraz sprawozdania z ich
wykonania, a tak e poleca przeprowadzenie dora nej kontroli gospodarowania wodami w regionie
wodnym;
6) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem pa stwowej s u by hydrologiczno-meteorologicznej oraz
pa stwowej s u by hydrogeologicznej;
7) reprezentuje Skarb Pa stwa w stosunku do mienia zwi zanego z gospodark wodn okre lonego
ustaw ;
7a) programuje, planuje i nadzoruje realizacj zada zwi zanych z utrzymywaniem wód lub urz dze
wodnych oraz inwestycje w gospodarce wodnej;
8) uzgadnia, w cz ci dotycz cej gospodarki wodnej, projekty list programów priorytetowych
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, o których mowa w art. 415 ust. 5
pkt 1 ustawy - Prawo ochrony rodowiska.
2. Prezes Krajowego Zarz du wykonuje swoje zadania przy pomocy Krajowego Zarz du Gospodarki
Wodnej, zwanego dalej "Krajowym Zarz dem".
3. Dzia ania w zakresie gospodarowania wodami morskich wód wewn trznych i wodami morza
terytorialnego Prezes Krajowego Zarz du wykonuje we wspó pracy z w a ciwymi organami administracji
morskiej.
4. Organizacj Krajowego Zarz du okre la statut nadany, w drodze rozporz dzenia, przez Prezesa
Rady Ministrów na wniosek ministra w a ciwego do spraw gospodarki wodnej; przy nadawaniu statutu
uwzgl dnia si zakres dzia alno ci Krajowego Zarz du oraz podzia pa stwa na obszary dorzeczy.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 91. Prezes Krajowego Zarz du sk ada ministrowi w a ciwemu do spraw gospodarki wodnej, nie
pó niej ni do dnia 15 maja nast pnego roku, coroczne sprawozdanie z realizacji zada , o których mowa
w art. 90 ust. 1, oraz udziela informacji w tym zakresie, a tak e przedstawia wnioski w sprawach
dotycz cych kszta towania polityki pa stwa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.
Art. 92. 1. Dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej, zwany dalej "dyrektorem regionalnego
zarz du", jest organem administracji rz dowej niezespolonej w a ciwym w sprawach gospodarowania
wodami w regionie wodnym, w zakresie okre lonym w ustawie.
2. W przypadkach okre lonych ustaw dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej wydaje
akty prawa miejscowego.
3. Do zada dyrektora regionalnego zarz du nale y w szczególno ci:
1) sporz dzanie identyfikacji znacz cych oddzia ywa antropogenicznych i ocen ich wp ywu na stan
wód powierzchniowych i podziemnych, w regionie wodnym;
2) opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego;
3) opracowywanie analiz ekonomicznych zwi zanych z korzystaniem z wód w regionie wodnym;
4) sporz dzanie i prowadzenie wykazów obszarów chronionych na podstawie przepisów ustawy oraz
przepisów odr bnych;
5) opracowywanie studiów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym;
6) opracowywanie projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego;
7) koordynowanie dzia a zwi zanych z ochron przed powodzi oraz susz w regionie wodnym, w
szczególno ci prowadzenie o rodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej;
8) prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego;
9) wyst powanie na prawach strony w post powaniach administracyjnych, prowadzonych na podstawie
przepisów ustawy, w sprawach dotycz cych regionu wodnego;
10) (uchylony);
11) (uchylony);

12) wykonywanie kontroli gospodarowania wodami;
13) planowanie przedsi wzi
zwi zanych z odbudow
ekosystemów zdegradowanych przez
eksploatacj zasobów wodnych;
14) uzgadnianie, w zakresie przedsi wzi dotycz cych gospodarki wodnej na terenie regionu, projektów
list przedsi wzi priorytetowych przedk adanych przez wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i
gospodarki wodnej, o których mowa w art. 414 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo ochrony rodowiska;
15) opiniowanie projektów gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami w
zakresie ochrony zasobów wodnych;
16) (13) opiniowanie, w odniesieniu do bezpo rednich zagro e szkod w wodach i szkody w wodach,

1) przedstawianie propozycji oraz wniosków dotycz cych poprawy stanu zasobów wodnych oraz
ochrony przeciwpowodziowej w pa stwie;
2) opiniowanie projektu programu wodno- rodowiskowego kraju, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1,
oraz projektów planów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a i 2;
3) opiniowanie programów inwestycyjnych w zakresie gospodarowania wodami;
4) opiniowanie projektów aktów prawnych reguluj cych sprawy gospodarowania wodami.
akty wykonawcze z dzienników resortowych
Art. 97. 1. Krajowa Rada sk ada si z 30 cz onków zg oszonych przez ogólnopolskie organizacje
zrzeszaj ce jednostki samorz du terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze i organizacje
spo eczne, gospodarcze, ekologiczne zwi zane z gospodark wodn , powo ywanych na okres 4 lat, z
zastrze eniem ust. 3.
2. Cz onków Krajowej Rady powo uje minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej na wniosek
Prezesa Krajowego Zarz du spo ród osób, o których mowa w ust. 1.
3. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej mo e odwo a cz onka Krajowej Rady przed
up ywem jego kadencji na wniosek uczelni, jednostki naukowo-badawczej lub organizacji, która zg osi a
jego kandydatur .
akty wykonawcze z dzienników resortowych
Art. 98. 1. Krajowa Rada wybiera ze swego grona przewodnicz cego, zast pc i sekretarza, którzy
tworz prezydium Krajowej Rady.
2. Prezydium Krajowej Rady reprezentuje Krajow Rad na zewn trz oraz organizuje jej prace.
3. Krajowa Rada mo e tworzy sta e lub dora ne komisje albo zespo y; do pracy w komisjach albo
zespo ach mog by zapraszane osoby spoza sk adu Krajowej Rady.
4. Uchwa y Krajowej Rady podejmowane s w g osowaniu, zwyk wi kszo ci g osów, przy
obecno ci co najmniej po owy liczby cz onków.
5. Tryb dzia ania Krajowej Rady okre la regulamin przez ni uchwalony.
Art. 99. 1. Wydatki zwi zane z dzia alno ci Krajowej Rady s pokrywane z cz ci bud etu pa stwa
b d cej w dyspozycji Prezesa Krajowego Zarz du.
2. Cz onkom Krajowej Rady oraz zapraszanym na jej posiedzenia specjalistom zamieszka ym poza
miejscowo ci , w której odbywa si posiedzenie, i bior cym udzia w posiedzeniu przys uguje zwrot diet,
kosztów podró y i noclegów na zasadach okre lonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz
wysoko ci nale no ci przys uguj cych pracownikom z tytu u podró y s u bowej na obszarze pa stwa.
3. Obs ug biurow Krajowej Rady zapewnia Prezes Krajowego Zarz du.
orzeczenia s dów
Art. 100. 1. Tworzy si rady gospodarki wodnej regionów wodnych, zwane dalej "radami regionów",
jako organy opiniodawczo-doradcze dyrektorów regionalnych zarz dów.
2. Do zakresu dzia ania rady regionu nale y wyra anie opinii w sprawach gospodarowania wodami w
regionie wodnym, a w szczególno ci:
1) projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego;
1a) dokumentacji, o których mowa w art. 113 ust. 3, i wykazów, o których mowa w art. 113 ust. 4;
2) projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego;
3) projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
4) planowanych przedsi wzi
zwi zanych z odbudow ekosystemów zdegradowanych przez
eksploatacj zasobów wodnych;
5) projektów inwestycji zwi zanych z gospodarowaniem wodami w regionie wodnym;
6) projektów programów, o których mowa w art. 47;
7) projektów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie
ochrony zasobów wodnych.
3. Rada regionu sk ada si z 30 cz onków zg oszonych przez organy samorz du terytorialnego,
organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz spo eczne zwi zane z gospodark wodn , a tak e przez
zak ady korzystaj ce z wód oraz w a cicieli wód nienale cych do Skarbu Pa stwa, powo ywanych na
okres 4 lat, z zastrze eniem ust. 5.

4. Cz onków rady regionu powo uje Prezes Krajowego Zarz du na wniosek regionalnego dyrektora
zarz du spo ród osób, o których mowa w ust. 3.
5. Prezes Krajowego Zarz du mo e odwo a cz onka rady regionu przed up ywem jego kadencji na
wniosek organizacji, która zg osi a jego kandydatur .
6. Do organizacji rad regionu stosuje si odpowiednio przepisy art. 98.
Art. 101. 1. Wydatki zwi zane z dzia alno ci rad regionu, konieczne dla realizacji zada , o których
mowa w art. 100 ust. 2, s pokrywane ze rodków regionalnego zarz du.
2. Cz onkom rady regionu oraz zapraszanym na jej posiedzenia specjalistom zamieszka ym poza
miejscowo ci , w której odbywa si posiedzenie, i bior cym udzia w posiedzeniu, przys uguje zwrot diet,
kosztów podró y i noclegów na zasadach okre lonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz
wysoko ci nale no ci przys uguj cych pracownikom z tytu u podró y s u bowej na obszarze pa stwa.
3. Obs ug biurow rady regionu zapewnia regionalny zarz d.
Rozdział 2
Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna oraz państwowa służba hydrogeologiczna
Art. 102. 1. Pa stwowa s u ba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje zadania pa stwa w
zakresie os ony hydrologicznej i meteorologicznej spo ecze stwa oraz gospodarki, a tak e na potrzeby
rozpoznania i kszta towania oraz ochrony zasobów wodnych kraju.
2. Pa stwowa s u ba hydrogeologiczna wykonuje zadania pa stwa na potrzeby rozpoznawania,
bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu racjonalnego ich wykorzystania przez spo ecze stwo
oraz gospodark .
3. Pa stwow s u b hydrologiczno-meteorologiczn pe ni Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej.
3a. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej posiada i utrzymuje baz danych historycznych z
zakresu meteorologii, hydrologii i oceanologii, zgromadzon w wyniku ujednoliconych metod okre lanych
przez wiatow Organizacj Meteorologiczn , stanowi c wy czne ród o informacji hydrologicznych,
meteorologicznych i oceanologicznych dla potrzeb rozpoznania i kszta towania oraz ochrony zasobów
wodnych kraju, a tak e rozpoznania warunków meteorologicznych, klimatologicznych i oceanologicznych.
4. Pa stwow s u b hydrogeologiczn pe ni Pa stwowy Instytut Geologiczny.
4a. Pa stwowy Instytut Geologiczny posiada i utrzymuje baz danych historycznych z zakresu
hydrogeologii.
5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Pa stwowy Instytut Geologiczny s jednostkami
badawczo-rozwojowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczorozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z pó n. zm.16)).
Art. 103. Do zada pa stwowej s u by hydrologiczno-meteorologicznej nale y:
1) wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych;
1a) wykonywanie bada elementów hydrologicznych i morfologicznych dla potrzeb oceny stanu wód
powierzchniowych;
2) gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udost pnianie informacji hydrologicznych oraz
meteorologicznych;
3) wykonywanie bie cych analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej;
4) opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych;
5) opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrze e przed niebezpiecznymi
zjawiskami zachodz cymi w atmosferze i hydrosferze;
6) realizowanie zada wynikaj cych z przynale no ci do organizacji mi dzynarodowych w zakresie
dotycz cym meteorologii, hydrologii i oceanologii.
1)
2)
3)
4)

Art. 104. 1. Pa stwowa s u ba hydrologiczno-meteorologiczna posiada i utrzymuje:
podstawow sie i specjalne sieci obserwacyjno-pomiarowe;
system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych;
biura prognoz meteorologicznych i biura prognoz hydrologicznych;
inne komórki organizacyjne, które:

a) organizuj , nadzoruj i eksploatuj podstawow sie i specjalne sieci obserwacyjno-pomiarowe
oraz system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych,
b) opracowuj oceny oraz analizy charakterystyk hydrologicznych i meteorologicznych dla potrzeb
projektowych,
c) przygotowuj dane i oceny dla potrzeb bilansowania zasobów wód powierzchniowych,
rozpoznawania, kszta towania oraz ochrony zasobów wodnych kraju,
d) prowadz prace rozwojowe i metodyczne w zakresie okre lonym w pkt 1-3.
2. Podstawow sie obserwacyjno-pomiarow stanowi :
1) stacje hydrologiczno-meteorologiczne i stacje hydrologiczne;
2) podstawowe stacje i posterunki pomiarowe hydrologiczne i meteorologiczne:
a) synoptyczne,
b) klimatologiczne,
c) meteorologiczne,
d) opadowe,
e) wodowskazowe;
3) stacje pomiarów aerologicznych;
4) stacje radarów meteorologicznych;
5) stacje lokalizacji wy adowa atmosferycznych;
6) stacje odbioru danych z satelitów meteorologicznych.
3. Specjalne sieci obserwacyjno-pomiarowe stanowi w szczególno ci:
1) stacje bada specjalnych;
2) (uchylony);
3) specjalne posterunki i sieci pomiarowe;
4) punkty pomiarowe dla Morza Ba tyckiego oraz strefy brzegowej.
4. Biura prognoz meteorologicznych oraz biura prognoz hydrologicznych:
1) opracowuj i udost pniaj krótkoterminowe oraz rednioterminowe, ogólne i specjalistyczne
prognozy hydrologiczne i meteorologiczne;
2) udzielaj informacji o aktualnych warunkach hydrologicznych i meteorologicznych;
3) opracowuj i udost pniaj ostrze enia przed ywio owym dzia aniem si przyrody oraz przed susz ;
4) prowadz na bie co os on hydrologiczn i meteorologiczn spo ecze stwa oraz gospodarki.
5. Pa stwowa s u ba hydrologiczno-meteorologiczna mo e wykorzystywa wyniki pomiarów
meteorologicznych, hydrologicznych i oceanologicznych pochodz ce z urz dze
i systemów
pomiarowych, b d cych w asno ci innych podmiotów, za ich zgod .
Art. 105. Do zada pa stwowej s u by hydrogeologicznej nale y:
1) wykonywanie pomiarów, obserwacji i bada hydrogeologicznych;
2) gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udost pnianie zgromadzonych informacji
dotycz cych warunków hydrogeologicznych, wielko ci zasobów, stanu fizykochemicznego i
ilo ciowego wód podziemnych;
2a) prowadzenie i aktualizacja baz danych hydrogeologicznych, w szczególno ci:
a) wykazu wielko ci zasobów wód podziemnych,
b) bazy danych o otworach hydrogeologicznych,
c) bazy danych mapy hydrogeologicznej kraju;
3) wykonywanie bie cych analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej;
4) opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielko ci zasobów, stanu oraz zagro e wód
podziemnych;
5) opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrze e przed niebezpiecznymi
zjawiskami zachodz cymi w strefach zasilania oraz poboru wód podziemnych.
Art. 106. 1. Pa stwowa s u ba hydrogeologiczna posiada i utrzymuje sie obserwacyjno-badawcz
wód podziemnych oraz zespo y do spraw ocen i prognoz hydrogeologicznych.
2. Sie obserwacyjno-badawcz

5) obudowane ród a.
3. (uchylony).
Art. 107. 1. Urz dzenia pomiarowe s u b pa stwowych podlegaj
ochronie na warunkach
okre lonych w ustawie.
2. Zabrania si :
1) przemieszczania urz dze pomiarowych s u b pa stwowych przez osoby nieupowa nione;
2) wykonywania w pobli u urz dze pomiarowych s u b pa stwowych czynno ci powoduj cych ich
zniszczenie, uszkodzenie, zak ócenie prawid owego funkcjonowania lub zmian
warunków
obserwacji.
3. W a ciciel gruntu jest obowi zany udost pni grunt na potrzeby budowy oraz ustanowienia strefy
ochronnej urz dze pomiarowych s u b pa stwowych.
4. W celu zapewnienia reprezentatywno ci dokonywanych pomiarów lub obserwacji mog by
ustanawiane strefy ochronne urz dze pomiarowych s u b pa stwowych stanowi ce obszary, na których
obowi zuj zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie u ytkowania gruntów oraz korzystania z wód.
5. Na obszarach stref ochronnych urz dze pomiarowych s u b pa stwowych mo e by zabronione
wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie robót lub czynno ci, które mog spowodowa
czasowe lub trwa e zaburzenie reprezentatywno ci pomiarów i obserwacji, a w szczególno ci:
1) w odleg o ci 30 metrów od urz dze pomiarowych - wznoszenie wszelkich obiektów budowlanych,
sadzenie drzew lub krzewów oraz sztuczne zraszanie upraw;
2) w odleg o ci od 30 do 500 metrów od urz dze pomiarowych - wznoszenie zwartej zabudowy
pi trowej oraz sadzenie drzew w zwartych zespo ach.
6. Stref ochronn urz dze pomiarowych s u b pa stwowych ustanawia, w drodze decyzji, starosta,
na wniosek w a ciwej s u by, okre laj c zakazy, nakazy, ograniczenia oraz obszary, na których
obowi zuj , stosownie do przepisów ust. 5. Wniosek powinien zawiera propozycje granic strefy wraz z
planem sytuacyjnym oraz propozycje dotycz ce zakazów, nakazów lub ogranicze w zakresie
u ytkowania gruntów lub korzystania z wód.
7. W decyzji, o której mowa w ust. 6, starosta mo e nakaza usuni cie drzew lub krzewów.
8. Za szkody, poniesione w zwi zku z udost pnieniem gruntu na potrzeby budowy urz dze
pomiarowych s u b pa stwowych oraz w zwi zku z wprowadzeniem w strefie ochronnej urz dze
pomiarowych s u b pa stwowych zakazów, nakazów lub ogranicze w zakresie u ytkowania gruntów lub
korzystania z wód, w a cicielowi nieruchomo ci po o onej w tej strefie przys uguje odszkodowanie,
odpowiednio od pa stwowej s u by hydrologiczno-meteorologicznej lub pa stwowej s u by
hydrogeologicznej, na zasadach okre lonych w ustawie.
Art. 108. 1. Osoby wykonuj ce badania, pomiary, obserwacje oraz prace kontrolne na potrzeby
realizacji przez pa stwow
su b
hydrologiczno-meteorologiczn
lub pa stwow
su b
hydrogeologiczn zada , o których mowa w art. 103 lub w art. 105, a tak e prace zwi zane z
wykonywaniem, obs ug lub utrzymaniem urz dze pomiarowych s u b pa stwowych, maj prawo do:
1) wst pu na grunt, do obiektów budowlanych, na wody powierzchniowe, dost pu do urz dze wodnych
zlokalizowanych na terenie nieruchomo ci oraz dokonywania niezb dnych czynno ci zwi zanych z
wykonywanymi pracami;
2) umieszczania na gruntach, obiektach budowlanych oraz w wodach powierzchniowych urz dze
pomiarowych s u b pa stwowych;
3) usuwania drzew lub krzewów z obszaru strefy ochronnej oraz wykonywania niwelacji terenu.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszaj przepisów dotycz cych ochrony zabytków,
dróg publicznych, ochrony rodowiska i prawa budowlanego.
3. Na terenach zamkni tych, o których mowa w ustawie - Prawo budowlane, prace, o których mowa
w ust. 1, mog by wykonywane tylko za zgod w a ciwego ministra.
4. W a ciciel nieruchomo ci jest obowi zany umo liwi wykonanie prac, o których mowa w ust. 1,
przez osoby upowa nione przez pa stwow s u b hydrologiczno-meteorologiczn lub pa stwow s u b
hydrogeologiczn .
Art. 109. 1. Pa stwowa
s u ba
hydrologiczno-meteorologiczna
hydrogeologiczna s finansowane ze rodków bud etu pa stwa.

oraz

pa stwowa

s u ba

2. Ze rodków bud etu pa stwa w cz ci dotycz cej gospodarki wodnej, b d cych w dyspozycji
Prezesa Krajowego Zarz du, finansowane jest:
1) utrzymywanie bie cej dzia alno ci pa stwowej s u by hydrologiczno-meteorologicznej oraz
pa stwowej s u by hydrogeologicznej;
2) utrzymywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i rozbiórka podstawowej sieci obserwacyjnopomiarowej pa stwowej s u by hydrologiczno-meteorologicznej oraz systemu gromadzenia,
przetwarzania i wymiany danych;
3) utrzymywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i rozbiórka hydrogeologicznych urz dze
pomiarowych pa stwowej s u by hydrogeologicznej;
4) (uchylony);
5) utrzymywanie i rozwój komórek metodycznych;
6) opracowywanie danych oraz informacji hydrologiczno-meteorologicznych i hydrogeologicznych;
7) opracowywanie i publikowanie ostrze e , ogólnych prognoz oraz komunikatów hydrologicznych i
meteorologicznych, biuletynów, a tak e roczników hydrologicznych, meteorologicznych i
hydrogeologicznych.
3. Ze rodków b d cych w dyspozycji innych, odpowiednich dysponentów cz ci bud etu pa stwa,
finansuje si :
1) (uchylony);
2) os on hydrologiczno-meteorologiczn eglugi morskiej, rybo ówstwa i eglugi ródl dowej;
3) os on hydrologiczno-meteorologiczn rolnictwa;
3a) badania elementów hydrologicznych i morfologicznych wód powierzchniowych dla potrzeb
monitorowania wód;
4) badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych;
5) informacje przekazywane na potrzeby obronno ci pa stwa;
6) utrzymywanie specjalnych sieci obserwacyjno-pomiarowych.
4. Pa stwowa s u ba hydrologiczno-meteorologiczna oraz pa stwowa s u ba hydrogeologiczna
mog by dofinansowywane z innych rodków publicznych, na zasadach dotycz cych wykorzystywania
tych rodków.
5. Podmioty, które dla potrzeb dzia alno ci gospodarczej lub dla realizacji zada , o których mowa w
ust. 3, korzystaj z informacji uzyskanych z podstawowej sieci obserwacyjno-pomiarowej pa stwowej
s u by hydrologiczno-meteorologicznej lub sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych pa stwowej
s u by hydrogeologicznej, ponosz koszty utrzymania, odbudowy, rozbudowy i przebudowy tej sieci na
zasadach uzgodnionych przez strony w umowie.
orzeczenia s dów
Art. 110. 1. W a cicielem informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych
procedur przez pa stwow s u b hydrologiczno-meteorologiczn i pa stwow s u b hydrogeologiczn
jest Skarb Pa stwa.
2. W imieniu Skarbu Pa stwa informacj , o której mowa w ust. 1, rozporz dzaj , odpowiednio Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Pa stwowy Instytut Geologiczny.
3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowi zany udost pnia nieodp atnie informacje o
stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom w adzy
publicznej oraz w a cicielom wód lub dzia aj cym w ich imieniu zarz dcom.
4. Pa stwowy Instytut Geologiczny jest obowi zany udost pnia nieodp atnie zebrane informacje o
stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom
w adzy publicznej.
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udost pnia si w zakresie niezb dnym do wykonania
zada ustawowych.
6. Udost pnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mog by przekazywane innym
podmiotom do wykorzystywania ich w celach komercyjnych.
7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Pa stwowy Instytut Geologiczny mog odp atnie
udost pnia informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym
odbiorcom ni okre leni w ust. 3 i 4, a wp ywy z tego tytu u stanowi dochód bud etu pa stwa.
8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Pa stwowy Instytut Geologiczny mog odp atnie
udost pnia informacje pozyskane w wyniku procedur innych ni standardowe procedury, a wp ywy z tego
tytu u stanowi odpowiednio ich przychód.

9. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej okre li, w drodze rozporz dzenia, standardowe
procedury zbierania i przetwarzania informacji przez pa stwow s u b hydrologiczno-meteorologicz
oraz pa stwow s u b hydrogeologiczn , uwzgl dniaj c rodzaje i nazwy procedur w a ciwych dla ka dej
ze s u b.
Art. 111. 1. Pa stwowa s u ba hydrologiczno-meteorologiczna i pa stwowa s u ba hydrogeologiczna
publikuj informacje, zebrane i przetworzone w wyniku realizacji standardowych procedur, w
ostrze eniach, prognozach, komunikatach, biuletynach lub rocznikach.
2. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej okre li, w drodze rozporz dzenia, podmioty, którym
pa stwowa s u ba hydrologiczno-meteorologiczna i pa stwowa s u ba hydrogeologiczna s obowi zane
przekazywa ostrze enia, prognozy, komunikaty i biuletyny, a tak e sposób i cz stotliwo przekazywania
tych informacji orcdo0 Td0 Tc 0/kiwania potwierdzenia otr Tc 0mania 5do e
crtrze
, kieruj c si wzgl dami
bezpiecze stwa pa stwa oraz bezpiecze stwa lud mienia.
Rozdział 3
Planowanie wpodcrowaniu wodcmi
Art. 11 Planowanie w gospodarowcami s
u y progrcowaniu dzia
a
cych na celu:
osi gni cie lub utrzymaco najmniej dobrego stawód orcdo crystemów od wody zale
nTc 0ch;
popraw stanu zadobów wodnych;
popraw mo liwo ci korzystania z wód;
zmniejszanie ilo ci wprowadzanych do wód lub do substa energii
cych negatywnie
odd ywa na wody;
5) popraw ochrony przeciwpowodziowej.

maj
1)
2)
3)
4)

Art. 11 1. Planowanie w gospodarowcdami obejmuje nast
puj ce dokumenty planistyczne:
1) progrcm wod
rodowiskowy kraju, z uwzgl dnieniem podzia u na obszary dorzeczy, zwany dalej
"progrcmem wodno- rodowiskowo crym kraju";
1a) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;c 0
2) plan ochrony przeciwpowodziowej orc przeciwdzia ania skutc 0kom suszy na obszarze kraju, z
uwzgl dnieniem podzia u na obszary dorzeczy;
3) plan ocwpow
odziowej regionu wodnego;c 0
4) warunkrzystania z wód regionu wodnego;
5) sporz dane w miar potrzeby warunkz wód zlewo 23ni.
2. Dla potc 0rzeb planowania, o którym w kka
dego obszaru dorzecza
spo dr6 8(a)-6( s6 8(i)]TJ/C2_0ci1 wód
Tf0 Tc
zagro
0 Twonych
2.605nieosi
0 Td<010A>
gni Tciem
j/TT0celów
1 Tf0.0005
rodowiskowych;
Tc -0.0029 Tw 0.557 0 Td( nast)Tj/C2_0

2) charakjednolitych cz
ci wód;
3) identyfikacj znacz cych oddr6 5(i)-2(a)]TJ/C2_0 1 Tf0 Tc 0 Tw 5.796 0 Td<00E1>Tj/TT0 1 Tf-0.0033 Tc

4) identyfikacj oddzia yw6 5(a)]TJ/C2_0 1 Tf0 Tc 1.994 0 Td<0114>Tj/TT0 1 Tf0.0004 Tc -0.0028 Tw 0.557 0 Td[( zmian p)6

6) analiznomiczne zwi
zane z korzystc 0aniem z wód;c 0
7) programy monitoringu wód.
3. Opracowuj c dokumentc 0acje planistyczne, o których mowa w us
dnia si , sporz dzane
przez dyrektorów regionalnych zarz dów gospodarki wodnej dla poszczególnyc 0ch regionów wodnych:
1) identyfikacje znacz cych oddr6 5(i)-2(a)]TJ/C2_0 1 Tf0 Tc 0 Tw 5.796 0 Td<00E1>Tj/TT0 1 Tf-0.0033 Tc
2) identyfikacje oddzia

5) wykazy wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mi czaków oraz
umo liwiaj cych migracj ryb;
6) wykazy wód wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde rolniczych;
7) analizy ekonomiczne zwi zane z korzystaniem z wód.
4. Rejestr wykazów obszarów chronionych zawiera wykazy:
1) obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludno ci w wod przeznaczon do
spo ycia;
2) obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierz t wodnych o znaczeniu gospodarczym;
3) jednolitych cz ci wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym k pieliskowych;
4) obszarów wra liwych na eutrofizacj wywo an zanieczyszczeniami pochodz cymi ze róde
komunalnych;
5) obszarów nara onych na zanieczyszczenia zwi zkami azotu, pochodz cymi ze róde rolniczych;
6) obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie
przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest wa nym czynnikiem w ich ochronie.
5. Dla potrzeb planów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, sporz dza si studium, o którym mowa w
art. 79 ust. 2.
Art. 113a. 1. Program wodno- rodowiskowy kraju okre la podstawowe i uzupe niaj ce dzia ania
zmierzaj ce do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy.
2. Dzia ania podstawowe, o których mowa w ust. 1, s ukierunkowane na spe nienie minimalnych
wymogów i obejmuj :
1) dzia ania umo liwiaj ce wdro enie przepisów prawa Unii Europejskiej dotycz cych ochrony wód;
2) dzia ania s u ce wdro eniu zasady zwrotu kosztów us ug wodnych;
3) dzia ania s u ce propagowaniu skutecznego i zrównowa onego korzystania z wody w celu
niedopuszczenia do zagro enia realizacji celów rodowiskowych;
4) dzia ania s u ce zaspokajaniu obecnych i przysz ych potrzeb wodnych w zakresie zaopatrzenia
ludno ci w wod przeznaczon do spo ycia;
5) dzia ania prewencyjne, ochronne i kontrolne, zwi zane z ochron wód przed zanieczyszczeniami
pochodz cymi ze róde punktowych i rozproszonych;
6) dzia ania na rzecz optymalizowania zasad kszta towania zasobów wodnych i warunków korzystania z
nich, w tym dzia ania na rzecz kontroli poboru wody.
3. Dzia ania uzupe niaj ce, o których mowa w ust. 1, s ukierunkowane w szczególno ci na
osi gni cie celów rodowiskowych i mog wskazywa :
1) rodki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezb dne do zapewnienia optymalnego wdro enia
przyj tych dzia a ;
2) wynegocjowane porozumienia dotycz ce korzystania ze rodowiska;
3) dzia ania na rzecz ograniczenia emisji;
4) zasady dobrej praktyki;
5) rekonstrukcj terenów podmok ych;
6) dzia ania s u ce efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, mi dzy innymi
promowanie technologii polegaj cych na efektywnym wykorzystaniu wody w przemy le i
wodooszcz dnych technik nawodnie ;
7) przedsi wzi cia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne.
4. Przy sporz dzaniu programu wodno- rodowiskowego kraju przeprowadza si
analizy
ekonomiczne zwi zane z korzystaniem z wód, z uwzgl dnieniem zasady zwrotu kosztów us ug wodnych
oraz d ugoterminowych prognoz dotycz cych mo liwo ci zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z
zasobów wodnych na obszarze dorzecza.
5. Us ugi wodne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i w ust. 4, oznaczaj dzia alno umo liwiaj c
gospodarstwom domowym, instytucjom publicznym i podmiotom gospodarczym zaspokojenie ich potrzeb
wodnych, w szczególno ci przez:
1) utrzymywanie i kszta towanie zasobów wodnych oraz pobór, magazynowanie, uzdatnianie i
dystrybucj wody;
2) odbieranie, oczyszczanie i odprowadzanie cieków.
6. W przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników monitoringu wód lub innych danych, w toku
opracowywania projektu programu wodno- rodowiskowego kraju, e osi gni cie celów rodowiskowych
jest zagro one, nale y:

1) dokona analizy przyczyn tych zagro e ;
2) podda przegl dowi i dostosowa programy monitoringu wód;
3) uzupe ni program wodno- rodowiskowy kraju o dodatkowe dzia ania.
7. Program wodno- rodowiskowy kraju jest aktualizowany co 6 lat.
Art. 114. 1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera:
1) ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmuj cy w szczególno ci:
a) wykaz jednolitych cz ci wód powierzchniowych, wraz z podaniem ich typów i ustalonych
warunków referencyjnych,
b) wykaz jednolitych cz ci wód podziemnych;
2) podsumowanie identyfikacji znacz cych oddzia ywa antropogenicznych i oceny ich wp ywu na stan
wód powierzchniowych i podziemnych;
3) wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 5, wraz z graficznym
przedstawieniem;
4) map sieci monitoringu, wraz z prezentacj programów monitoringowych;
5) ustalenie celów rodowiskowych dla jednolitych cz ci wód i obszarów chronionych;
6) podsumowanie wyników analizy ekonomicznej zwi zanej z korzystaniem z wód;
7) podsumowanie dzia a zawartych w programie wodno- rodowiskowym kraju, z uwzgl dnieniem
sposobów osi gania ustanawianych celów rodowiskowych;
8) wykaz innych szczegó owych programów i planów gospodarowania dla obszaru dorzecza
dotycz cych zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, wraz z omówieniem zawarto ci
tych programów i planów;
9) podsumowanie dzia a zastosowanych w celu informowania spo ecze stwa i konsultacji publicznych,
opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie;
10) wykaz organów w a ciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza;
11) informacj
o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji ród owej
wykorzystanej do sporz dzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu.
2. W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza nale y zapewni rozpocz cie realizacji
dzia a , o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, nie pó niej ni w terminie 3 lat od dnia og oszenia planu.
3. Aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dokonuje si co 6 lat.
4. Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza powinna zawiera , oprócz
danych, o których mowa w ust. 1:
1) podsumowanie wszelkich zmian lub uaktualnie dokonanych od dnia og oszenia poprzedniego planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
2) ocen post pu w osi ganiu celów rodowiskowych, z prezentacj wyników monitoringu w okresie
obj tym poprzednim planem oraz wyja nieniem przyczyn ewentualnego nieosi gni cia niektórych
celów rodowiskowych;
3) charakterystyk i wyja nienie wszystkich dzia a przewidzianych we wcze niejszej wersji planu
gospodarowania wodami w dorzeczu, które nie zosta y zastosowane;
4) charakterystyk koniecznych dodatkowych dzia a ustalonych w trakcie realizacji planu.
Art. 114a. W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dopuszcza si ustalenie mniej
rygorystycznych celów rodowiskowych ni okre lone w art. 38 ust. 2 dla wybranych jednolitych cz ci
wód, które s w takim stopniu zmienione dzia alno ci cz owieka lub ich naturalne warunki s takie, e
osi gni cie ustawowych celów by oby niewykonalne lub ekonomicznie nieuzasadnione, a jednocze nie:
1) potrzeby w zakresie rodowiska, spo eczne lub gospodarcze, zaspokajane przez tak dzia alno
cz owieka nie mog by zaspokojone za pomoc innych dzia a , korzystniejszych z punktu widzenia
rodowiska, i bez ponoszenia ekonomicznie nieuzasadnionych kosztów;
2) dla wód powierzchniowych osi ga si najlepszy z mo liwych stan ekologiczny i chemiczny przy
danych oddzia ywaniach, których nie mo na by oby w racjonalny sposób unikn
z powodu
charakteru dzia alno ci cz owieka lub rodzaju zanieczyszczenia;
3) dla wód podziemnych zachodz mo liwie jak najmniejsze zmiany dobrego stanu ilo ciowego i
dobrego stanu chemicznego przy danych oddzia ywaniach, których nie mo na by oby w racjonalny
sposób unikn z powodu charakteru dzia alno ci cz owieka lub rodzaju zanieczyszczenia;
4) nie zachodzi dalsze pogorszenie stanu jednolitych cz ci wód.

Art. 115. 1. Warunki korzystania z wód regionu wodnego okre laj :
1) szczegó owe wymagania w zakresie stanu wód wynikaj ce z ustalonych celów

6. Plany, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 3, sporz dza dyrektor regionalnego zarz du, a
zatwierdza Prezes Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej.
7. Zapewniaj c aktywny udzia wszystkich zainteresowanych w osi ganiu celów rodowiskowych, w
szczególno ci w opracowywaniu, przegl dzie i uaktualnianiu planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy, Prezes Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomo ci
przy pomocy dost pnych rodków technicznych, w celu zg aszania uwag:
1) harmonogram i program prac zwi zanych ze sporz dzaniem planu, w tym zestawienie dzia a , które
nale y wprowadzi w drodze konsultacji, co najmniej na 3 lata przed rozpocz ciem okresu, którego
dotyczy plan;
2) przegl d istotnych problemów gospodarki wodnej okre lonych dla danego obszaru dorzecza, co
najmniej na 2 lata przed rozpocz ciem okresu, którego dotyczy plan;
3) kopi projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, co najmniej na rok przed
rozpocz ciem okresu, którego dotyczy plan.
8. Udost pnienie przez Prezesa Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej materia ów ród owych
wykorzystanych do opracowania projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odbywa
si na uzasadniony wniosek zainteresowanego.
9. W terminie 6 miesi cy od dnia podania do publicznej wiadomo ci informacji, o których mowa w
ust. 7, zainteresowani mog sk ada , do Prezesa Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej, pisemne uwagi
do ustale zawartych w tych dokumentach.
Art. 120. Warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni ustala,
w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarz du, po ich uzgodnieniu z Prezesem
Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej, kieruj c si ustaleniami planu, o którym mowa w art. 113 ust. 1
pkt 1a.
Art. 121. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem w a ciwym do
spraw rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owy zakres i tryb opracowywania planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym szczegó owy zakres informacji koniecznych do
sporz dzania planów, sposób ich wykorzystania i przetwarzania, metodyk identyfikacji znacz cych
oddzia ywa antropogenicznych i oceny ich wp ywu na stan wód powierzchniowych i podziemnych,
metodyk ustalania celów rodowiskowych, zakres analiz ekonomicznych zwi zanych z korzystaniem z
wód, tryb opracowywania dokumentacji planistycznych oraz cz stotliwo
weryfikacji pozyskiwanych
informacji i sporz dzanych dokumentów, kieruj c si zasadami i potrzebami ochrony wód.
projekty ustaw
Rozdział 4
Pozwolenia wodnoprawne
Art. 122. 1. Je eli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
1) szczególne korzystanie z wód;
2) regulacj wód oraz zmian ukszta towania terenu na gruntach przylegaj cych do wód, maj c wp yw
na warunki przep ywu wody;
3) wykonanie urz dze wodnych;
4) rolnicze wykorzystanie cieków, w zakresie nieobj tym zwyk ym korzystaniem z wód;
5) d ugotrwa e obni enie poziomu zwierciad a wody podziemnej;
6) pi trzenie wody podziemnej;
7) gromadzenie cieków oraz odpadów w obr bie obszarów górniczych utworzonych dla wód
leczniczych;
8) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zak adów górniczych;
9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamuj cych rozwój glonów;
10) wprowadzanie do urz dze kanalizacyjnych, b d cych w asno ci innych podmiotów, cieków
przemys owych zawieraj cych substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego okre lone
w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.
2. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane równie na:

1) gromadzenie cieków, a tak e innych materia ów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie
odpadów;
2) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
3) wydobywanie kamienia, wiru, piasku, innych materia ów oraz ich sk adowanie
- na obszarach bezpo redniego zagro enia powodzi , je eli wydano decyzje, o których mowa w art. 40
ust. 3 i w art. 82 ust. 3 pkt 1.
3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi cieków innych ni wymienione w art. 39
ust. 2 pkt 1 mo e by udzielone, je eli wydano decyzj , o której mowa w art. 39 ust. 3.
4. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi albo do urz dze
kanalizacyjnych s wydawane z uwzgl dnieniem postanowie rozdzia ów 1-4 w dziale IV tytu u III ustawy
- Prawo ochrony rodowiska.
orzeczenia s dów
tezy z pi miennictwa
pisma urz dowe
wzory
Art. 123. 1. Je eli o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega si kilka zak adów, których
dzia alno
wzajemnie si wyklucza z powodu stanu zasobów wodnych, pierwsze stwo w uzyskaniu
pozwolenia maj zak ady zaopatruj ce w wod ludno , nast pnie - zak ady, których korzystanie z wód
przyczyni si do zwi kszenia naturalnej lub sztucznej retencji wód lub poprawy stosunków biologicznych
w rodowisku wodnym.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomo ci i urz dze wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa w asno ci i uprawnie osób trzecich przys uguj cych wobec tych
nieruchomo ci i urz dze . Informacj tej tre ci zamieszcza si w pozwoleniu wodnoprawnym.
3. Wnioskodawcy, który nie uzyska praw do nieruchomo ci lub urz dze koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przys uguje roszczenie o zwrot nak adów poniesionych w zwi zku z
otrzymaniem pozwolenia.
wzory
Art. 124. Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:
1) uprawianie eglugi na ródl dowych drogach wodnych;
2) holowanie oraz sp aw drewna;
3) wydobywanie kamienia, wiru, piasku, innych materia ów oraz wycinanie ro lin w zwi zku z
utrzymywaniem wód, szlaków eglownych oraz remontem urz dze wodnych;
4) wykonanie pilnych prac zabezpieczaj cych w okresie powodzi;
5) wykonywanie urz dze wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwyk ego korzystania z
wód z uj o g boko ci do 30 m;
6) odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, je eli zasi g leja depresji nie wykracza poza
granice terenu, którego zak ad jest w a cicielem;
7) rybackie korzystanie ze ródl dowych wód powierzchniowych;
8) pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilo ci nieprzekraczaj cej 5 m3 na dob ;
9) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowa
otworów
hydrogeologicznych;
10) pobór i odprowadzanie wód w zwi zku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strza owych przy
u yciu p uczki wodnej na cele bada sejsmicznych;
11) odbudow , rozbudow , przebudow lub rozbiórk urz dze pomiarowych s u b pa stwowych na
obszarach bezpo redniego zagro enia powodzi , je eli wydano decyzje, o których mowa w art. 82
ust. 3 i 4.
Art. 125. Pozwolenie wodnoprawne nie mo e narusza :
1) ustale warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni;
2) ustale miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;
3) wymaga ochrony zdrowia ludzi, rodowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz
wynikaj cych z odr bnych przepisów.
orzeczenia s dów

Art. 126. Wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia si , je eli:
1) projektowany sposób korzystania z wody narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 125
pkt 1 i 2, lub nie spe nia wymaga , o których mowa w art. 125 pkt 3;
2) projektowany sposób korzystania z wody dla celów energetyki wodnej nie zapewni wykorzystania
potencja u hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony.
orzeczenia s dów
Art. 127. 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si , w drodze decyzji, na czas okre lony.
2. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje si na okres nie d u szy ni 20
lat.
3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi wydaje si na okres nie
d u szy ni 10 lat.
3a. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urz dze kanalizacyjnych, b d cych
w asno ci innych podmiotów, cieków przemys owych zawieraj cych substancje szczególnie szkodliwe
dla rodowiska wodnego okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 albo art. 45a
ust. 1 wydaje si na okres nie d u szy ni 4 lata.
4. Pozwolenie wodnoprawne na wycinanie ro lin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia,
wiru, piasku oraz innych materia ów z wód lub z obszarów bezpo redniego zagro enia powodzi wydaje
si na okres nie d u szy ni 5 lat.
5. Obowi zek ustalenia czasu obowi zywania nie dotyczy pozwole wodnoprawnych na wykonanie
urz dze wodnych.
6. Informacj o wszcz ciu post powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w a ciwy organ
podaje do publicznej wiadomo ci.
7. Stron post powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest ubiegaj cy si o nie
wnioskodawca, w a ciciel wody, dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej, a tak e w a ciciel
urz dzenia wodnego, w adaj cy powierzchni ziemi oraz uprawniony do rybactwa znajduj cy si w
zasi gu oddzia ywania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urz dze
wodnych.
8. (14) W post powaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje si przepisów art. 31
Kodeksu post powania administracyjnego.
9. Je eli liczba stron post powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20, do stron
innych ni :
1) wnioskodawca,
2) dyrektor regionalnego zarz du gospodarki wodnej,
3) w a ciciel wody,
4) w a ciciele urz dze wodnych
- stosuje si przepis art. 49 ustawy - Kodeks post powania administracyjnego.
wzory
Art. 128. 1. W pozwoleniu wodnoprawnym ustala si cel i zakres korzystania z wód, warunki
wykonywania uprawnienia oraz obowi zki niezb dne ze wzgl du na ochron zasobów rodowiska,
interesów ludno ci i gospodarki, a w szczególno ci:
1) ilo pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym maksymaln ilo m3 na godzin i redni ilo m3
na dob ;
1a) sposób gospodarowania wod , w tym charakterystyczne rz dne pi trzenia oraz przep ywy;
2) ograniczenia wynikaj ce z konieczno ci zachowania przep ywu nienaruszalnego;
3) ilo , stan i sk ad cieków wykorzystywanych rolniczo;
4) ilo , stan i sk ad cieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urz dze kanalizacyjnych albo
minimalny procent redukcji zanieczyszcze w procesie oczyszczania cieków, a w przypadku
cieków przemys owych, je eli jest to uzasadnione, dopuszczalne ilo ci zanieczyszcze , zw aszcza
ilo ci substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego, wyra one w jednostkach masy
przypadaj cych na jednostk wykorzystywanego surowca, materia u, paliwa lub powstaj cego
produktu;
5) terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania cieków dla zak adów, których
dzia alno cechuje si sezonow zmienno ci ;
6) usytuowanie i warunki wykonania urz dzenia wodnego;

7) obowi zki wobec innych zak adów posiadaj cych pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do
rybactwa, nara onych na szkody w zwi zku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;
7a) wykonanie urz dze zapobiegaj cych szkodom lub zmniejszaj cych negatywne skutki wykonywania
tego pozwolenia wodnoprawnego;
8) niezb dne przedsi wzi cia ograniczaj ce negatywne oddzia ywanie na rodowisko;
9) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilo ci i jako ci cieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub
do urz dze kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo, o ile wykraczaj one poza wymagania
wynikaj ce z przepisów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, albo z przepisów odr bnych;
9a) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilo ci i jako ci pobieranej wody;
9b) sposób post powania w przypadku uszkodzenia urz dze pomiarowych;
10) prowadzenie okresowych pomiarów wydajno ci i poziomu zwierciad a wody w studni;
11) sposób post powania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzia alno ci b d awarii urz dze
istotnych dla realizacji pozwolenia, a tak e rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urz dze
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków;
12) wskazanie zakazów, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 3, i obszaru, na którym one obowi zuj .
2. W razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowo ustala si obowi zek:
1) prowadzenia pomiarów jako ci wód podziemnych oraz wód p yn cych poni ej i powy ej miejsca
zrzutu cieków, z okre leniem cz stotliwo ci i metod tych pomiarów;
2) (uchylony);
3) wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urz dze wodnych, stosownie do
odnoszonych korzy ci;
4) wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód, stosownie do wzrostu tych kosztów
w wyniku realizacji tego pozwolenia;
5) odtworzenia retencji przez budow s u cych do tego celu urz dze wodnych lub realizacj innych
przedsi wzi , je eli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nast pi zmniejszenie naturalnej
lub sztucznej retencji wód ródl dowych;
6) podj cia dzia a s u cych poprawie stanu zasobów ryb lub uczestniczenia w kosztach zarybiania
wód powierzchniowych, je eli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nast pi zmniejszenie
populacji ryb lub utrudnienie ich migracji.
3. Instrukcj gospodarowania wod na korzystanie z wód powierzchniowych za pomoc urz dze do
jej pi trzenia lub na zale ne od siebie korzystanie z wód przez kilka zak adów zatwierdza si w
pozwoleniu wodnoprawnym i dor cza si tym zak adom oraz dyrektorowi regionalnego zarz du
gospodarki wodnej.
4. (uchylony).
orzeczenia s dów
wzory
Art. 129. (uchylony).
Art. 130. 1. Na wspólne korzystanie z wód przez kilka zak adów mo e by wydane jedno pozwolenie
wodnoprawne.
2. Zak ady, o których mowa w ust. 1, wyst puj z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne, wskazuj c
jeden z tych zak adów jako zak ad g ówny.
3. Urz dzenia wodne s u ce do wspólnego korzystania z wód utrzymuje zak ad g ówny.
4. Rozliczenie finansowe zak adu g ównego z pozosta ymi zak adami, posiadaj cymi wspólne
pozwolenie wodnoprawne, w sprawie op at za korzystanie ze rodowiska oraz administracyjnych kar
pieni nych ponoszonych na podstawie ustawy - Prawo ochrony rodowiska, nast puje na podstawie
umowy.
orzeczenia s dów
Art. 131. 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si na wniosek.
2. Do wniosku do cza si :
1) operat wodnoprawny, zwany dalej "operatem";
2) decyzj o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzj o warunkach zabudowy, je eli jest ona
wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz dzenia
wodnego;

3) opis prowadzenia zamierzonej dzia alno ci sporz dzony w j zyku nietechnicznym.
2a. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pi trzenie wód powierzchniowych lub na
zale ne od siebie korzystanie z wód przez kilka zak adów do cza si projekt instrukcji gospodarowania
wod , zawieraj cy opis sposobu gospodarowania wod i zaspokojenia potrzeb wszystkich u ytkowników
odnosz cych korzy ci z urz dzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.
2b. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na
odwodnienie zak adu górniczego lub obiektu budowlanego do cza si dokumentacj hydrogeologiczn , o
ile jej sporz dzanie wynika z przepisów odr bnych.
3. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urz dze
kanalizacyjnych cieków przemys owych zawieraj cych substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska
wodnego okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1, oprócz odpowiednich
dokumentów, o których mowa w ust. 2, do cza si zgod w a ciciela tych urz dze .
4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urz dze wodnych mo e by wydane na podstawie
projektu tych urz dze , je eli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132.
5. Koszty opracowania projektu instrukcji gospodarowania wod ponosz :
1) podmioty odnosz ce korzy ci z urz dzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja, proporcjonalnie do
odnoszonych korzy ci;
2) podmioty, których korzystanie z wody lub urz dzenia wodnego wymaga dokonania zmiany instrukcji.
pisma urz dowe
wzory
Art. 132. 1. Operat sporz dza si w formie opisowej i graficznej.
2. Cz
opisowa operatu zawiera:
1) oznaczenie zak adu ubiegaj cego si o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
2) wyszczególnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
b) rodzaju urz dze pomiarowych oraz znaków eglugowych,
c) stanu prawnego nieruchomo ci usytuowanych w zasi gu oddzia ywania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urz dze wodnych, z podaniem siedzib i
adresów ich w a cicieli,
d) obowi zków ubiegaj cego si o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich;
3) charakterystyk wód obj tych pozwoleniem wodnoprawnym;
4) ustalenia wynikaj ce z warunków korzystania z wód regionu wodnego;
5) okre lenie wp ywu gospodarki wodnej zak adu na wody powierzchniowe oraz podziemne;
6) planowany okres rozruchu i sposób post powania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzia alno ci
b d wyst pienia awarii lub uszkodzenia urz dze pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z
wód i urz dze wodnych w tych sytuacjach;
7) informacj o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wyst puj cych w zasi gu oddzia ywania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urz dze wodnych.
3. Cz
graficzna operatu zawiera:
1) plan urz dze wodnych i zasi g oddzia ywania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do
wykonania urz dze wodnych, z oznaczeniem nieruchomo ci wraz z ich powierzchni , naniesiony na
map sytuacyjno-wysoko ciow terenu;
2) zasadnicze przekroje pod u ne i poprzeczne urz dze wodnych oraz koryt wody p yn cej w zasi gu
oddzia ywania tych urz dze ;
3) schemat rozmieszczenia urz dze pomiarowych oraz znaków eglugowych;
4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urz dze wodnych.
4. Operat, na którego podstawie wydaje si pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz
odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera:
1) okre lenie wielko ci poboru wody maksymalnego godzinowego i redniego dobowego,
2) opis techniczny urz dze s u cych do poboru wody,
3) okre lenie rodzajów urz dze s u cych do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
4) okre lenie zakresu i cz stotliwo ci wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

5. Operat, na podstawie którego wydaje si pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie cieków do
wód, ziemi lub do urz dze kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3,
zawiera:
1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materia ów,
surowców i Ts1r96 /P ðc‘<1do
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2) urz dzenia wodne wykonane zosta y niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu
wodnoprawnym lub nie s nale ycie utrzymywane;
3) zak ad nie realizuje obowi zków wobec innych zak adów posiadaj cych pozwolenie wodnoprawne,
uprawnionych do rybactwa oraz osób nara onych na szkody, albo nie realizuje przedsi wzi
ograniczaj cych negatywne oddzia ywanie na rodowisko, ustalonych w pozwoleniu;
4) zasoby wód podziemnych uleg y zmniejszeniu w sposób naturalny;
5) zak ad nie rozpocz
w terminie korzystania z uprawnie
wynikaj cych z pozwolenia
wodnoprawnego, z powodów innych ni okre lone w art. 135 pkt 3, lub nie korzysta z tych uprawnie
przez okres co najmniej 2 lat;
6) nast pi a zmiana przepisów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
7) wynika to z warunków korzystania z wód regionu wodnego.
2. Przegl du ustale pozwole wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie cieków do wód,
do ziemi lub urz dze kanalizacyjnych, a tak e realizacji tych pozwole w a ciwy organ dokonuje co
najmniej raz na 4 lata; w przypadku zaistnienia okoliczno ci, o których mowa w ust. 1, w a ciwy organ z
urz du mo e cofn lub ograniczy pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania.
Art. 137. 1. Pozwolenie wodnoprawne mo na cofn lub ograniczy za odszkodowaniem, je eli jest
to uzasadnione interesem spo ecznym albo wa nymi wzgl dami gospodarczymi.
2. O odszkodowaniu orzeka, w drodze decyzji, organ w a ciwy do cofni cia lub ograniczenia
pozwolenia wodnoprawnego, na warunkach okre lonych w ustawie.
3. Odszkodowanie przys uguje od:
1) starosty, z bud etu powiatu - je eli cofni cie lub ograniczenie pozwolenia jest uzasadnione interesem
spo ecznym;
2) (uchylony);
3) tego, który odniesie korzy ci z cofni cia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego - je eli
cofni cie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego jest uzasadnione wa nymi wzgl dami
gospodarczymi.
Art. 138. 1. Stwierdzenie wyga ni cia, cofni cie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
nast puje z urz du lub na wniosek strony, w drodze decyzji.
2. Decyzj o wyga ni ciu lub cofni ciu mo na na o y obowi zek usuni cia negatywnych skutków w
rodowisku wynikaj cych z wykonywania pozwolenia wodnoprawnego lub powsta ych w wyniku
dzia alno ci prowadzonej niezgodnie z warunkami okre lonymi w pozwoleniu wodnoprawnym oraz
okre li zakres i termin wykonania tego obowi zku.
Art. 139. 1. W decyzji stwierdzaj cej wyga ni cie lub cofni cie pozwolenia wodnoprawnego mo na
okre li obowi zki zak adu niezb dne do kszta towania zasobów wodnych, a w szczególno ci zobowi za
zak ad do usuni cia urz dze wodnych i innych obiektów, które zosta y wykonane lub by y u ytkowane na
podstawie tego pozwolenia.
2. W przypadku wyga ni cia lub cofni cia pozwolenia wodnoprawnego urz dzenia wodne lub ich
cz ci, których pozostawienie jest niezb dne do kszta towania zasobów wodnych, z zastrze eniem ust. 3,
mog by przej te bez odszkodowania na w asno w a ciciela wody, chyba e w a ciciel urz dzenia
wodnego, w terminie 6 miesi cy od dnia, w którym decyzja o wyga ni ciu lub cofni ciu pozwolenia
wodnoprawnego sta a si ostateczna, rozporz dzi prawem w asno ci tego urz dzenia.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy stawów oraz gruntów, na których znajduj si urz dzenia wodne, o
których mowa w ust. 2.
4. W decyzji stwierdzaj cej wyga ni cie lub cofni cie pozwolenia wodnoprawnego orzeka si o
niezb dno ci pozostawienia urz dzenia wodnego.
5. Przeniesienie prawa w asno ci do urz dzenia wodnego, o którym mowa w ust. 2, nast puje w
drodze decyzji stanowi cej podstaw dokonania wpisu w a ciciela urz dzenia wodnego w ksi dze
wieczystej nieruchomo ci (zbiorze dokumentów).
Art. 140. 1. Organem w a ciwym do wydawania pozwole wodnoprawnych, z zastrze eniem ust. 2,
jest starosta, wykonuj cy to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rz dowej.
2. (15) Wojewoda wydaje pozwolenia wodnoprawne:
2. (16) Marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne:

1) je eli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urz dze wodnych lub eksploatacja instalacji b d
urz dze wodnych s zwi zane z przedsi wzi ciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust.
2 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy - Prawo ochrony rodowiska;
1a) o których mowa w art. 122 ust. 1, je eli dotycz korzystania z wód i wykonywania urz dze wodnych
w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach p yn cych, b d cych
przedsi wzi ciem, dla którego sporz dzenie raportu o oddzia ywaniu na rodowisko jest wymagane;
2) na wykonanie urz dze wodnych zabezpieczaj cych przed powodzi ;
3) na przerzuty wody i wykonanie niezb dnych do tego urz dze wodnych;
4) na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamuj cych rozwój glonów;
5) o których mowa w art. 122 ust. 2;
5a) na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, wiru, piasku oraz innych materia ów;
5b) na wprowadzanie do urz dze kanalizacyjnych cieków przemys owych zawieraj cych substancje
szczególnie szkodliwe dla rodowiska okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1
pochodz cych z eksploatacji instalacji zwi zanej z przedsi wzi ciami, o których mowa w pkt 1;
5c) wszystkie, o których mowa w art. 122, wymagane dla przedsi wzi cia, je eli jest organem w a ciwym
do wydania jednego z tych pozwole ;
5d) na wspólne korzystanie z wód, o którym mowa w art. 130, je eli jest organem w a ciwym do wydania
pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zak adów;
6) je eli szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urz dze wodnych odbywa si na terenach
zamkni tych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony rodowiska.
3. Organ w a ciwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest w a ciwy w sprawach
stwierdzenia wyga ni cia, cofni cia lub ograniczenia tego pozwolenia, a tak e orzeczenia o przeniesieniu
prawa w asno ci urz dzenia wodnego na w asno w a ciciela wody.
orzeczenia s dów
wzory
Art. 141. Przepisy art. 122-140 dotycz ce wykonywania studni do poboru wód podziemnych nie
naruszaj przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
pisma urz dowe
Rozdział 5
Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami
Art. 142. Instrumenty ekonomiczne s u ce gospodarowaniu wodami stanowi :
1) nale no ci za korzystanie ze ródl dowych dróg wodnych oraz urz dze wodnych stanowi cych
w asno Skarbu Pa stwa, usytuowanych na ródl dowych wodach powierzchniowych;
2) op aty, o których mowa w art. 13 ust. 3;
3) op aty, o których mowa w art. 20 ust. 10;
4) op aty, o których mowa w art. 155 ust. 4.
Art. 143. Nale no ci za korzystanie ze ródl dowych dróg wodnych oraz urz dze wodnych
stanowi cych w asno
Skarbu Pa stwa, usytuowanych na ródl dowych wodach powierzchniowych,
zwane dalej "nale no ciami", uiszcza si za:
1) eglug oraz przewóz ludzi lub towarów obiektami p ywaj cymi;
2) holowanie lub sp aw drewna;
3) korzystanie ze luz lub pochylni.
Art. 144. 1. Z uiszczania nale no ci zwolnione s :
1) odzie sportowo-turystyczne i inne ma e statki (do 15 ton no no ci lub s u ce do przewozu nie wi cej
ni 12 pasa erów); zwolnienie nie dotyczy nale no ci za korzystanie ze luz lub pochylni;
2) statki jednostek organizacyjnych w a ciciela wód lub urz dze wodnych zlokalizowanych na wodach
oraz jednostek pa stwowej s u by hydrologiczno-meteorologicznej;
3) statki jednostek si zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw wewn trznych oraz jednostek
ratowniczych;
4) statki urz dów eglugi ródl dowej;

5) statki Pa stwowej i Spo ecznej Stra y Rybackiej;
6) statki urz dów morskich;
7) promy le ce w ci gach dróg publicznych.
2. Od uczniów szkó podstawowych, gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych ogólnokszta c cych i
zawodowych oraz od studentów szkó wy szych nale no ci za luzowanie obni a si o po ow .
Art. 145. Nale no ci za eglug statków pasa erskich oraz wycieczkowych ustala si w zale no ci
od ilo ci miejsc pasa erskich i d ugo ci przebytej drogi w jednym rejsie, a za eglug pustych statków
towarowych oraz barek - za jeden tonokilometr no no ci wymierzonej.
Art. 146. 1. Nale no za przewóz towarów ustala si dla odcinków dróg wodnych w zale no ci od
masy przewo onych towarów i d ugo ci trasy; mas towarów zaokr gla si do pe nych ton, a wysoko
nale no ci - do pe nych dziesi tek groszy.
2. Je eli nale no za przewóz towarów by aby ni sza od nale no ci za eglug pustego statku,
nale no ustala si jak za przejazd pustego statku.
3. W luzach wielostopniowych ka d komor uznaje si za osobn luz .
Art. 147. 1. Nale no za przewóz, holowanie lub sp aw drewna ustala si za tonokilometry.
2. Mas drewna ustala si na podstawie dokumentu przewozowego wystawionego przez
przewo nika; je eli w dokumencie przewozowym nie podano ilo ci metrów sze ciennych drewna albo
przewo nik nie wystawi dokumentu przewozowego, przyjmuje si , e 1 m3 drewna odpowiada 3,5 m2
powierzchni tratwy, co równa si masie 0,7 t.
Art. 148. Nale no za korzystanie ze luz lub pochylni ustala si w zale no ci od rodzaju i wielko ci
statku oraz od godzin korzystania z tych urz dze : w godzinach od 700 do 1600 albo od 1600 do 700.
Art. 149. 1. Wysoko
nale no ci ustala jednostka organizacyjna odpowiedzialna za utrzymanie
odcinków ródl dowych dróg wodnych lub urz dze wodnych stanowi cych w asno Skarbu Pa stwa,
zwana dalej "w a ciw jednostk organizacyjn ", na podstawie informacji sk adanej przez zak ad
obowi zany do uiszczania nale no ci, z zastrze eniem ust. 5.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawiera dane dotycz ce przewozów towarowych
wyra onych w tonokilometrach, rejsów statków pasa erskich lub wycieczkowych, rejsów pustych statków
towarowych lub barek, liczby luzowa oraz przej przez pochylni , uwzgl dniaj c odpowiednio art. 145147.
3. Zak ad, o którym mowa w ust. 1, jest obowi zany do sk adania informacji, o której mowa w ust. 2,
w a ciwej jednostce organizacyjnej w terminie do 15 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym
egluga by a wykonywana.
4. Je eli zak ad nie z o y informacji w terminie, o którym mowa w ust. 3, w a ciwa jednostka
organizacyjna ustala wysoko nale no ci na podstawie w asnych ustale .
5. Nale no ci za korzystanie ze luz lub pochylni przez statki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1,
pobiera si bezpo rednio w miejscu luzowania lub przej cia przez pochylni , z uwzgl dnieniem zasady,
o której mowa w art. 144 ust. 2; za pobran nale no wystawia si potwierdzenie uiszczenia nale no ci.
6. Do uiszczania nale no ci za eglug , przewóz osób lub towarów statkami, holowanie i sp aw
drewna, korzystanie ze luz lub pochylni, o której mowa w ust. 1 i 4, stosuje si odpowiednio przepisy
dzia u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199), z tym e uprawnienia organów podatkowych przys uguj
dyrektorowi regionalnego zarz du gospodarki wodnej.
7. Post powanie w sprawie nale no ci nieuiszczonej w terminie wszczyna si z urz du, w stosunku
do zak adu, który zalega z jej uiszczeniem, po up ywie 6 miesi cy od dnia, w którym up yn termin jej
p atno ci.
Art. 150. 1. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) drogi wodne i odcinki dróg wodnych, o których mowa w art. 143, kieruj c si infrastruktur
kosztami utrzymania tych dróg;
2) stawki nale no ci;

oraz

3) jednostki organizacyjne, uprawnione do pobierania nale no ci oraz sposób ustalania i pobierania
nale no ci;
4) wzór formularza do sk adania informacji, o której mowa w art. 149 ust. 2.
2. Realizuj c upowa nienie, o którym mowa w ust. 1, minister b dzie kierowa si rodzajem i
wielko ci obiektów p ywaj cych, mas przewo onych towarów, ilo ci miejsc pasa erskich oraz
no no ci wymierzon , rodzajem i wielko ci obiektów p ywaj cych oraz por korzystania z tych
urz dze , uwzgl dniaj c komu zosta o powierzone utrzymanie poszczególnych odcinków ródl dowych
dróg wodnych oraz urz dze wodnych, potrzeb jednolitego uj cia w sk adanych informacjach danych
koniecznych do ustalenia nale no ci, maj c na wzgl dzie, e maksymalna stawka nale no ci za:
1) eglug pustych statków towarowych i barek nie mo e by wy sza ni 0,5 gr za jeden tonokilometr
no no ci wymierzonej, a statków pasa erskich i wycieczkowych - 2,5 gr za iloczyn jednego miejsca
na statku i ka dego kilometra przebytej drogi wodnej;
2) przewóz towarów oraz holowanie i sp aw drewna nie mo e by wy sza ni 2 gr za jeden tonokilometr;
3) jedno przej cie przez luz lub pochylni w godzinach od 700 do 1600 nie mo e by wy sza ni 2 %
najni szego wynagrodzenia za prac pracowników, okre lonego na podstawie odr bnych przepisów
dla roku poprzedniego, a w godzinach od 1600 do 700 - 4 % tego wynagrodzenia.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 151. 1. Stawki nale no ci, o których mowa w art. 150, podlegaj z dniem 1 stycznia ka dego
roku kalendarzowego podwy szeniu w stopniu odpowiadaj cym redniorocznemu wska nikowi zmian cen
towarów i us ug konsumpcyjnych, og aszanemu przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego, w
formie komunikatu, w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", za rok poprzedni.
2. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej, nie pó niej ni do dnia 30 listopada ka dego roku,
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", og asza
wysoko stawek nale no ci na rok nast pny.
Art. 152. Nale no ci i op aty, o których mowa w art. 142, stanowi przychód Narodowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej i s przeznaczane na:
1) utrzymanie katastru wodnego;
2) opracowanie planów gospodarowania wodami;
3) odbudow ekosystemów zdegradowanych przez niew a ciw eksploatacj zasobów wodnych;
4) opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury ródl dowych dróg
wodnych.
Rozdział 6
Kataster wodny
Art. 153. 1. Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami, sk adaj cym
si z dwóch dzia ów (Dzia I i Dzia II).
2. W Dziale I katastru wodnego gromadzi si i aktualizuje dane dotycz ce:
1) sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków obserwacyjnopomiarowych;
1a) przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych;
2) zasobów wód podziemnych, lokalizacji g ównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci
stacjonarnych obserwacji wód;
3) ilo ci i jako ci zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych;
4) wielko ci poboru wody powierzchniowej i podziemnej;
5) róde i charakterystyki zanieczyszcze punktowych oraz obszarowych;
6) stanu biologicznego rodowiska wodnego oraz terenów zalewowych;
7) obwodów rybackich oraz rybackiej przydatno ci wód (bonitacji);
8) u ytkowania wód wraz z charakterystyk korzystania z wód;
9) pozwole wodnoprawnych oraz pozwole zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów
ustawy - Prawo ochrony rodowiska dotycz cych korzystania z wody;
9a) ilo ci i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego okre lonych w
pozwoleniach, o których mowa w pkt 9;

10) urz dze wodnych;
11) stref i obszarów ochronnych oraz obszarów nara onych na niebezpiecze stwo powodzi,
ustanowionych na podstawie ustawy;
12) spó ek wodnych.
3. Dzia II katastru wodnego zawiera:
1) program wodno- rodowiskowy kraju;
2) plany, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a-3;
3) listy, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 8 i w art. 92 ust. 3 pkt 14.
4. ród em danych katastru wodnego w zakresie nieruchomo ci jest ewidencja gruntów i budynków,
o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2000 r. Nr 100, poz. 1086, z pó n. zm.17)).
Art. 154. 1. Kataster wodny, o którym mowa w art. 153, prowadzi si dla obszaru pa stwa z
uwzgl dnieniem podzia u pa stwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.
2. Kataster wodny dla obszaru pa stwa prowadzony jest przez Prezesa Krajowego Zarz du i
obejmuje dane okre lone w art. 153 ust. 2 pkt 1-3 i 10 oraz w ust. 3.
3. Kataster wodny dla regionu wodnego prowadzony jest przez dyrektora regionalnego zarz du i
obejmuje dane okre lone w art. 153 ust. 2 i 3.
Art. 155. 1. Organy administracji publicznej, jednostki badawczo-rozwojowe, a tak e zak ady oraz
w a ciciele urz dze wodnych obowi zani s do nieodp atnego przekazywania danych niezb dnych do
prowadzenia katastru wodnego.
2. Kataster wodny jest udost pniany do wgl du nieodp atnie.
3. Wyszukiwanie informacji, sporz dzanie kopii dokumentów oraz ich przesy anie odbywa si na
podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony rodowiska, reguluj cych zasady dost pu do informacji o
rodowisku i jego ochronie.
4. Za przygotowanie i udost pnienie danych w innej formie ni okre lona w ust. 2 i 3 organ
administracji publicznej lub upowa niona jednostka organizacyjna pobiera op at .
5. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) zakres informacji z katastru wodnego podlegaj cych udost pnianiu na warunkach okre lonych w ust.
4 oraz sposób ich przygotowania,
2) wysoko
op at za przygotowanie i udost pnianie informacji z katastru wodnego podlegaj cych
udost pnianiu na warunkach okre lonych w ust. 4, przy czym maksymalna op ata nie mo e by
wy sza ni 1.000 z .
6. Wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 5, minister uwzgl dni zasady zawarte w ust. 2-3
oraz kierowa si b dzie uwarunkowaniami prawnymi, którym podlegaj dane gromadzone w katastrze
wodnym, zakresem czynno ci koniecznych do przygotowania danych w
danej formie, a tak e
mo liwo ciami technicznymi pozwalaj cymi na przygotowanie i udost pnianie danych.
7. Op ata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 6a
Monitoring wód
Art. 155a. 1. Monitoring wód ma na celu pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych i
podziemnych dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osi gania celów
rodowiskowych.
2. Badania i oceny stanu wód powierzchniowych oraz stanu wód podziemnych dokonuje si w
ramach pa stwowego monitoringu rodowiska.
3. Wojewódzki inspektor ochrony rodowiska wykonuje badania wód powierzchniowych w zakresie
elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych.
4. Pa stwowa s u ba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje badania wód powierzchniowych w
zakresie elementów hydrologicznych i morfologicznych.

5. Pa stwowa s u ba hydrogeologiczna wykonuje badania i ocenia stan wód podziemnych w
zakresie elementów fizykochemicznych i ilo ciowych.
6. W uzasadnionych przypadkach wojewódzki inspektor ochrony rodowiska wykonuje, w
uzgodnieniu z pa stwow s u b hydrogeologiczn , uzupe niaj ce badania wód podziemnych w zakresie
elementów fizykochemicznych, a wyniki tych bada przekazuje, za po rednictwem G ównego Inspektora
Ochrony rodowiska, pa stwowej s u bie hydrogeologicznej.
7. W uzasadnionych przypadkach G ówny Inspektor Ochrony rodowiska w porozumieniu z
Prezesem Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej dokonuje, na podstawie wyników bada , o których
mowa w ust. 3-6, kompleksowej oceny stanu wód na obszarach dorzeczy z uwzgl dnieniem podzia u na
regiony wodne oraz, je eli jest to uzasadnione specyfik bada , wykonuje badania, o których mowa w ust.
2.
Art. 155b. 1. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem w a ciwym
do spraw rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu wód
powierzchniowych oraz podziemnych, w tym:
1) kryteria wyboru jednolitych cz ci wód;
2) kryteria wyznaczania punktów pomiarów i bada ;
3) zakres i cz stotliwo bada poszczególnych elementów oceny stanu wód;
4) metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jako ci pomiarów i bada .
2. Minister, wydaj c rozporz dzenie, o którym mowa w ust. 1, b dzie si kierowa wynikami
wyznaczania jednolitych cz ci wód oraz ustaleniami zawartymi w dokumentacji, o której mowa w art. 113
ust. 2 i 3.
projekty ustaw
Rozdział 7
Kontrola gospodarowania wodami
Art. 156. 1. Kontrola gospodarowania wodami dotyczy:
1) stanu realizacji planów i programów dotycz cych gospodarki wodnej, ustalonych na podstawie
ustawy;
2) korzystania z wód;
3) ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
4) przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy;
5) utrzymania wód oraz urz dze wodnych;
6) przestrzegania na o onych na w a cicieli gruntów obowi zków oraz ogranicze ;
7) przestrzegania warunków obowi zuj cych w strefach i obszarach ochronnych ustanowionych na
podstawie ustawy;
8) stanu jako ci wody ujmowanej do zaopatrzenia ludno ci oraz wody w k pieliskach;
9) jako ci wód przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i mi czaków w warunkach naturalnych;
10) st e azotanów w wodach wra liwych na zanieczyszczenie zwi zkami azotu ze róde rolniczych;
11) przestrzegania warunków obowi zuj cych na wa ach przeciwpowodziowych oraz na obszarach
bezpo redniego zagro enia powodzi ;
12) stanu zabezpieczenia przed powodzi oraz przebiegu usuwania skutków powodzi zwi zanych z
utrzymaniem wód oraz urz dze wodnych;
13) ustawiania i utrzymywania sta ych urz dze pomiarowych na brzegach i w wodach;
14) wykonywania w pobli u urz dze wodnych robót lub czynno ci, które mog zagra a tym
urz dzeniom lub spowodowa ich uszkodzenie;
15) usuwania szkód zwi zanych z ruchem zak adu górniczego w zakresie gospodarki wodnej.
2. Kontrol , o której mowa w ust. 1, wykonuj odpowiednio Prezes Krajowego Zarz du oraz
dyrektorzy regionalnych zarz dów, z wyj tkiem kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 8, wykonywanej przez
Inspekcję Sanitarną(17), oraz kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 9 i 10, wykonywanej przez Inspekcj
Ochrony rodowiska.
3. Przepis ust. 2 nie narusza przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 20
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z pó n. zm.18)).

Art. 157. 1. Kontrol

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje si , je eli zaniedbania, o których mowa w ust. 1, dotycz
wprowadzania cieków do wód lub do ziemi.
Art. 163. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, i woda w k pielisku nie spe nia warunków,
o których mowa w art. 50 ust. 3, organ Inspekcji Sanitarnej(18) orzeka o zakazie k pieli i powiadamia o tym
miejscow ludno w sposób zwyczajowo przyj ty w danej miejscowo ci.
2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnie Inspekcji Sanitarnej(19), okre lonych w odr bnych przepisach.

DZIAŁ VII
Spółki wodne i związki wałowe
Rozdział 1
Tworzenie spółek wodnych i związków wałowych
Art. 164. 1. Spó ki wodne, z zastrze eniem ust. 2, oraz zwi zki wa owe s formami organizacyjnymi,
które nie dzia aj w celu osi gni cia zysku, zrzeszaj osoby fizyczne lub prawne i maj na celu
zaspokajanie wskazanych ustaw potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.
2. Spó ki wodne, zapewniaj c zaspokojenie potrzeb zrzeszonych w nich osób w dziedzinie
gospodarowania wodami, mog podejmowa prowadzenie dzia alno ci umo liwiaj cej osi gni cie zysku
netto. Osi gni ty zysk netto przeznacza si wy cznie na cele statutowe spó ki wodnej.
3. Spó ki wodne mog by tworzone w szczególno ci do wykonywania, utrzymywania oraz
eksploatacji urz dze s u cych do:
1) zapewnienia wody dla ludno ci, w tym uzdatniania i dostarczania wody;
2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania cieków;
3) ochrony przed powodzi ;
4) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych;
5) wykorzystywania wody do celów przeciwpo arowych;
6) utrzymywania wód.
4. Do prowadzenia dzia alno ci, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, stosuje si odpowiednio przepisy
art. 8-10 i 12 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków.
5. Spó ki wodne mog korzysta z pomocy pa stwa w formie dotacji podmiotowych z bud etu
pa stwa oraz z pomocy finansowej z bud etu jednostek samorz du terytorialnego udzielanej zgodnie z
przepisami ustawy o finansach publicznych, przeznaczonej w szczególno ci na bie ce utrzymanie wód i
urz dze wodnych oraz realizacj inwestycji.
6. (uchylony).
7. Udzielenie spó ce wodnej wykonuj cej urz dzenia melioracji wodnych pomocy, o której mowa w
ust. 5, mo e nast pi wówczas, gdy obszar przewidziany do melioracji stanowi zwarty kompleks, zasi g
oraz projekt techniczny melioracji zosta y uzgodnione z wojewod , a udzia w asny cz onków spó ki
wodnej odpowiada co najmniej kwocie wyliczonej zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 oraz z art. 78 ust. 1.
8. Spó ki wodne mog
czy si w zwi zki spó ek wodnych.
9. Do zwi zków spó ek wodnych stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce spó ek wodnych, z tym
e prawa i obowi zki przys uguj ce wobec spó ek wodnych staro cie w stosunku do zwi zków spó ek
wodnych wykonuje marsza ek województwa.
10. Zwi zki wa owe mog
by
tworzone do wykonywania i utrzymywania wa ów
przeciwpowodziowych wraz z urz dzeniami wodnymi stanowi cymi ich wyposa enie.
11. Przepisy dotycz ce spó ek wodnych i ich zwi zków stosuje si odpowiednio do zwi zków
wa owych.
orzeczenia s dów
orzeczenia administracji
tezy z pi miennictwa
projekty ustaw

Art. 165. 1. Utworzenie spó ki wodnej nast puje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób
fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej.
2. Do utworzenia spó ki wodnej wymagane jest:
1) uchwalenie statutu spó ki przez osoby zainteresowane utworzeniem spó ki;
2) dokonanie wyboru organów spó ki.
3. Starosta w a ciwy miejscowo dla siedziby spó ki wodnej zatwierdza statut spó ki w drodze decyzji;
w przypadku niezgodno ci statutu z prawem starosta wzywa do usuni cia niezgodno ci statutu z prawem
w okre lonym terminie, a je eli niezgodno ci nie zostan usuni te - odmawia, w drodze decyzji, jego
zatwierdzenia.
4. Spó ka wodna nabywa osobowo
prawn z chwil uprawomocnienia si decyzji starosty o
zatwierdzeniu statutu.
5. Osoby, które dzia a y w imieniu spó ki przed nabyciem przez ni osobowo ci prawnej, odpowiadaj
solidarnie za szkody powsta e w wyniku tego dzia ania.
6. Przepisy ust. 3 stosuje si odpowiednio do zmiany statutu.
7. Nast pca prawny cz onka spó ki wodnej wst puje w jego prawa i obowi zki.
orzeczenia s dów
wzory
Art. 166. 1. Statut spó ki wodnej okre la w szczególno ci:
1) nazw i siedzib spó ki oraz teren jej dzia alno ci;
2) cel spó ki oraz sposób i rodki s u ce do osi gni cia tego celu;
3) zasady ustalania wysoko ci sk adek i innych wiadcze na rzecz spó ki, adekwatnych do celów
spó ki;
3a) zasady ustalania nale no ci za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie cieków, w
przypadku prowadzenia dzia alno ci, o której mowa w art. 164 ust. 2;
4) prawa i obowi zki cz onków spó ki;
5) ograniczenia praw cz onków dotycz ce ich gruntów i obiektów niezb dnych do wykonywania zada
spó ki;
6) warunki przyjmowania nowych cz onków oraz wykluczania cz onków ze spó ki;
7) warunki nast pstwa prawnego cz onków spó ki;
8) organy spó ki, ich sk ad, zasady powo ywania i odwo ywania oraz zakres dzia ania;
9) zasady nawi zywania stosunku pracy w ramach spó ki;
10) przypadki wymagaj ce zwo ania walnego zgromadzenia;
11) czas trwania spó ki oraz sposób jej rozwi zania lub likwidacji;
12) warunki zaci gania zobowi za i udzielania pe nomocnictw do reprezentowania spó ki;
13) przeznaczenie mienia pozosta ego po rozwi zaniu lub likwidacji spó ki.
2. Do statutu do cza si wykaz cz onków spó ki, zawieraj cy ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i
adresów.
Art. 167. 1. Zarz d spó ki wodnej zg asza utworzenie spó ki w celu wpisania do katastru wodnego, w
terminie 30 dni od dnia nabycia przez spó k osobowo ci prawnej.
2. Wpis spó ki wodnej do katastru wodnego obejmuje:
1) nazw , siedzib , adres i przedmiot dzia ania spó ki;
2) imiona i nazwiska cz onków zarz du oraz sposób reprezentowania spó ki;
3) czas trwania spó ki;
4) dane dotycz ce decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.
3. Wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 2, zarz d niezw ocznie zg asza do katastru
wodnego.
Art. 168. Na wniosek spó ki wodnej lub zainteresowanego zak adu starosta, w drodze decyzji, mo e
w czy zak ad do spó ki, je eli jest to uzasadnione celami, dla których spó ka zosta a utworzona.
Art. 169. 1. Spó ka wodna odpowiada za swoje zobowi zania ca ym maj tkiem.
2. Cz onek spó ki wodnej nie odpowiada za zobowi zania spó ki.
orzeczenia s dów

Art. 170. 1. Cz onek spó ki wodnej jest obowi zany do wnoszenia sk adek i ponoszenia na jej rzecz
innych okre lonych w statucie wiadcze , niezb dnych do wykonywania statutowych zada spó ki.
2. Wysoko sk adek i innych wiadcze na rzecz spó ki wodnej powinna by proporcjonalna do
korzy ci odnoszonych przez cz onków spó ki, w zwi zku z dzia alno ci spó ki.
3. Je eli uchwalone przez spó k wodn zajmuj c si utrzymaniem urz dze melioracji wodnych
szczegó owych sk adki i inne wiadczenia nie wystarczaj na wykonanie przewidzianych na dany rok
zada statutowych, starosta mo e wyst pi do organów spó ki o podwy szenie wysoko ci tych sk adek i
innych wiadcze ; je eli spó ka wodna zajmuj ca si utrzymaniem urz dze wykonanych przy udziale
rodków publicznych, mimo wyst pienia starosty, nie podj a odpowiedniej uchwa y, starosta mo e, w
drodze decyzji, podwy szy wysoko tych sk adek i innych wiadcze .
4. (uchylony).
5. Do egzekucji sk adek i wiadcze , o których mowa w ust. 1, na rzecz spó ki wodnej stosuje si
odpowiednio przepisy o egzekucji nale no ci podatkowych.
wzory
Art. 171. 1. Je eli osoby fizyczne lub osoby prawne nieb d ce cz onkami spó ki wodnej oraz
jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej odnosz korzy ci z urz dze spó ki lub
przyczyniaj si do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spó ka zosta a utworzona, obowi zane s
do ponoszenia wiadcze na rzecz spó ki.
2. Wysoko i rodzaj wiadcze , o których mowa w ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta.
wzory
Art. 171a. Dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie cieków, w przypadku
prowadzenia dzia alno ci, o której mowa w art. 164 ust. 2, odbywa si na podstawie umowy zawartej
mi dzy spó k wodn a zainteresowanym podmiotem.
Rozdział 2
Organy spółki
Art. 172. 1. Organami spó ki wodnej s :
1) walne zgromadzenie;
2) zarz d;
3) komisja rewizyjna, o ile spó ka liczy wi cej ni dziesi ciu cz onków.
2. Statut mo e okre la inne organy spó ki, ni wymienione w ust. 1, oraz okre la warunki, przy
których walne zgromadzenie z o one z cz onków spó ki zostaje zast pione przez walne zgromadzenie
delegatów.
Art. 173. 1. Do walnego zgromadzenia nale y:
1) uchwalanie planu prac spó ki wodnej oraz jej bud etu, w którym mo na upowa ni zarz d do
zaci gania po yczek lub kredytów, w imieniu spó ki, do ustalonej wysoko ci;
2) uchwalania wysoko ci sk adek i innych wiadcze na rzecz spó ki;
2a) ustalanie wysoko ci nale no ci za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie cieków, w
przypadku prowadzenia dzia alno ci, o której mowa w art. 164 ust. 2;
3) wybór oraz odwo anie cz onków zarz du i cz onków komisji rewizyjnej;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozda oraz udzielanie zarz dowi absolutorium;
5) podejmowanie uchwa w sprawie nabycia nieruchomo ci albo zbycia lub obci enia nieruchomo ci
spó ki wodnej;
6) uchwalanie zmian statutu spó ki wodnej;
7) podejmowanie uchwa w sprawie przyst pienia spó ki wodnej do zwi zku spó ek wodnych;
8) podejmowanie uchwa w sprawie po czenia spó ki wodnej z inn spó k wodn albo podzia u spó ki
wodnej na dwie lub wi cej spó ek;
9) podj cie uchwa y w sprawie rozwi zania spó ki wodnej oraz powo ania likwidatorów;
10) zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozda likwidatora spó ki wodnej;
11) podejmowanie uchwa w sprawach przedstawionych przez zarz d lub komisj rewizyjn .
2. Nieudzielenie absolutorium zarz dowi spó ki wodnej jest równoznaczne z odwo aniem zarz du.

Art. 174. Walne zgromadzenie jest zwo ywane przez zarz d co najmniej raz w roku.
Art. 175. 1. Je eli statut spó ki nie stanowi inaczej, uchwa y walnego zgromadzenia zapadaj zwyk
wi kszo ci g osów, z zastrze eniem ust. 2.
2. Uchwa y walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu, rozwi zania spó ki wodnej, po czenia
z inn spó k lub podzia u spó ki zapadaj wi kszo ci dwóch trzecich g osów przy obecno ci co najmniej
po owy liczby cz onków spó ki wodnej.
3. Cz onkowi spó ki wodnej przys uguje jeden g os, przy czym w sprawach, o których mowa w ust. 1,
statut mo e przyzna cz onkowi spó ki wodnej tak liczb g osów, ile razy jego wiadczenia na rzecz
spó ki s wi ksze od wiadcze pozosta ych cz onków spó ki; w takim przypadku statut okre li sposób
obliczania podwy szonej liczby g osów.
4. Do walnego zgromadzenia delegatów przepisy ust. 1-3 stosuje si odpowiednio.
Art. 176. 1. Zarz d spó ki wodnej wykonuje uchwa y walnego zgromadzenia, kieruje dzia alno ci
spó ki, zarz dza jej maj tkiem, prowadzi gospodark finansow i reprezentuje j na zewn trz.
2. Zarz d mo e by jednoosobowy lub wieloosobowy; liczb cz onków zarz du okre la statut spó ki.
3. Zarz d wybierany jest na 5 lat, je eli statut spó ki wodnej nie stanowi inaczej.
4. Do w a ciwo ci zarz du nale sprawy niezastrze one dla innych organów spó ki.
5. Do sk adania o wiadcze w imieniu spó ki wodnej, je eli statut nie stanowi inaczej, uprawniony
jest:
1) 1 cz onek zarz du - gdy w sk ad zarz du wchodz nie wi cej ni 2 osoby;
2) 2 cz onków zarz du - w pozosta ych przypadkach.
6. Zarz d spó ki wodnej ma prawo obci ania cz onków spó ki kosztami wiadcze lub prac
niewykonanych w terminie.
Art. 177. 1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia alno spó ki wodnej.
2. Komisja rewizyjna jest obowi zana do przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej spó ki
wodnej co najmniej raz w roku, przed walnym zgromadzeniem, i przedstawienia wyników tej kontroli
walnemu zgromadzeniu w formie sprawozdania.
3. Komisja rewizyjna sk ada si co najmniej z 3 cz onków; liczb cz onków komisji rewizyjnej okre la
statut spó ki wodnej.
4. Komisja rewizyjna wybierana jest na okres 5 lat, je eli statut spó ki wodnej nie stanowi inaczej.
5. Cz onek komisji rewizyjnej nie mo e wchodzi w sk ad zarz du.
Rozdział 3
Nadzór i kontrola nad działalnością spółek
Art. 178. Nadzór i kontrol nad dzia alno ci spó ek wodnych sprawuje starosta.
Art. 179. 1. Zarz d spó ki wodnej obowi zany jest do przed o enia staro cie uchwa organów spó ki
w terminie 7 dni od dnia ich podj cia.
2. Uchwa y organów spó ki wodnej sprzeczne z prawem lub statutem s niewa ne; o niewa no ci
uchwa w ca o ci lub w cz ci orzeka, w drodze decyzji, starosta w terminie nie d u szym ni 30 dni od
dnia dor czenia uchwa y.
3. Starosta, wszczynaj c post powanie w sprawie stwierdzenia niewa no ci uchwa y, mo e
wstrzyma jej wykonanie.
4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna; spó ka wodna, której uchwa a zosta a uchylona,
mo e zwróci si do starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu
spó ce wodnej przys uguje skarga do s du administracyjnego.
orzeczenia s dów
wzory
Art. 180. 1. W przypadku powtarzaj cego si naruszania przez zarz d prawa lub statutu starosta
mo e, w drodze decyzji, rozwi za zarz d, wyznaczaj c osob pe ni c jego obowi zki.

2. W terminie 3 miesi cy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, sta a si ostateczna,
osoba wyznaczona do pe nienia obowi zków zarz du jest obowi zana zwo a walne zgromadzenie w
celu wybrania nowego zarz du.
3. Je eli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarz du, starosta mo e ustanowi , w
drodze decyzji, zarz d komisaryczny spó ki wodnej na czas oznaczony, nie d u szy ni rok.
orzeczenia s dów
wzory
Rozdział 4
Rozwiązanie spółki wodnej
Art. 181. 1. Spó ka wodna mo e by rozwi zana uchwa walnego zgromadzenia.
2. Spó ka wodna mo e by rozwi zana przez starost , w drodze decyzji, je eli:
1) dzia alno spó ki narusza prawo lub statut albo
2) up yn termin, na jaki zosta ustanowiony zarz d komisaryczny, o którym mowa w art. 180 ust. 3, a
walne zgromadzenie nie dokona o wyboru nowego zarz du;
3) liczba cz onków jest mniejsza ni okre lona w art. 165 ust. 1.
wzory
Art. 182. 1. Rozwi zanie spó ki wodnej nast puje po przeprowadzeniu post powania likwidacyjnego.
W okresie tego post powania spó ka dzia a pod dotychczasow nazw z dodaniem wyrazów "w likwidacji"
oraz zachowuje osobowo prawn .
2. Likwidatorem spó ki mo e by cz onek zarz du lub inna osoba powo ana uchwa walnego
zgromadzenia.
3. W przypadku rozwi zania spó ki na podstawie decyzji, o której mowa w art. 181 ust. 2, likwidatora
wyznacza starosta.
4. Likwidator wst puje w prawa i obowi zki zarz du spó ki i podejmuje w imieniu spó ki czynno ci
niezb dne do zako czenia jej dzia alno ci.
5. Likwidator wynagradzany jest na koszt spó ki; wysoko wynagrodzenia ustala starosta.
6. Likwidator odpowiada za szkody powsta e wskutek przeprowadzenia post powania likwidacyjnego
z naruszeniem zasad okre lonych w ustawie lub statucie spó ki wodnej; w przypadku powo ania wi cej ni
jednego likwidatora - odpowiadaj oni solidarnie.
Art. 183. Zobowi zania przypadaj ce od spó ki wodnej b d cej w likwidacji pokrywane s
nast puj cej kolejno ci:
1) zobowi zania ze stosunku pracy;
2) zobowi zania w zakresie danin publicznych;
3) koszty prowadzenia likwidacji;
4) inne zobowi zania.

w

Art. 184. Starosta po otrzymaniu uchwa y walnego zgromadzenia spó ki wodnej w likwidacji o
zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozda likwidatora wyst puje z wnioskiem o wykre lenie
spó ki wodnej z katastru wodnego.

DZIAŁ VIII
Odpowiedzialność za szkody
Art. 185. (20) 1. Do naprawienia szkód, o których mowa w ustawie, z wy czeniem przepisów art. 8288, stosuje si przepisy art. 186-188.
2. Do zapobiegania szkodom w wodach i naprawy szkód w wodach w rozumieniu ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie stosuje si przepisy tej ustawy.
Art. 186. 1. W sprawie naprawienia szkód innych ni okre lone w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 droga
s dowa przys uguje po wyczerpaniu trybu, o którym mowa w ust. 3.

2. Naprawienie szkody, o której mowa w ust. 1, obejmuje pokrycie strat poniesionych przez
poszkodowanego.
3. Na danie poszkodowanego organ w a ciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, a je eli
szkoda nie jest nast pstwem pozwolenia wodnoprawnego - w a ciwy wojewoda, ustala wysoko
odszkodowania w drodze decyzji; decyzja jest niezaskar alna.
4. Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przys uguje droga s dowa; droga s dowa
przys uguje równie w przypadku niewydania decyzji przez w a ciwy organ w ci gu trzech miesi cy od
zg oszenia dania przez poszkodowanego.
5. Wyst pienie na drog s dow nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa w ust. 3.
orzeczenia s dów
tezy z pi miennictwa
Art. 187. 1. Je eli w zwi zku z wej ciem w ycie aktu prawa miejscowego, wydanego na podstawie
ustawy, korzystanie z nieruchomo ci lub jej cz
w dotychczasowy sposób lub zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem sta o si niemo liwe b d istotnie ograniczone, w a ciciel mo e da :
1) odszkodowania za poniesion szkod albo
2) wykupu nieruchomo ci lub jej cz ci.
2. Do wyp acenia odszkodowania albo wykupu nieruchomo ci obowi zany jest organ, który wyda akt
prawa miejscowego, a w przypadku ustanowienia strefy ochronnej - w a ciciel uj cia wody.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio do gruntów, na których znajduj si urz dzenia wodne,
przej te na podstawie art. 139 ust. 2 na w asno w a ciciela wody.
Art. 188. 1. Do naprawienia szkody, o której mowa w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1, stosuje si
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, z tym e odszkodowanie obejmuje koszty sporz dzenia
projektu, o którym mowa w art. 15 ust. 3.
2. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia si z up ywem 2 lat od dnia, w którym
poszkodowany dowiedzia si o zalaniu gruntu podczas powodzi albo o trwa ym, naturalnym zaj ciu
gruntu przez wod .

DZIAŁ IX
Przepisy karne
Art. 189. 1. Kto wbrew postanowieniu art. 33 uniemo liwia lub utrudnia korzystanie z wody do
zwalczania powa nych awarii, kl sk ywio owych, po arów albo innych miejscowych zagro e lub do
zapobie enia powa nemu niebezpiecze stwu gro cemu yciu, zdrowiu osób lub mieniu znacznej
warto ci - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do roku.
2. Je eli nast pstwem czynu okre lonego w ust. 1 jest mier lub ci ki uszczerbek na zdrowiu
cz owieka lub znaczna szkoda w mieniu - sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolno ci do lat
5.
projekty ustaw
Art. 190. 1. Kto wbrew postanowieniom art. 65 ust. 1 pkt 3, art. 85 ust. 1 oraz art. 107 ust. 2 pkt 2
wykonuje w pobli u urz dze wodnych roboty lub czynno ci zagra aj ce tym urz dzeniom - podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do roku.
2. Je eli nast pstwem czynu okre lonego w ust. 1 jest znaczna szkoda - sprawca podlega grzywnie i
karze pozbawienia wolno ci do lat 2.
Art. 191. Kto niszczy lub uszkadza brzegi ródl dowych wód powierzchniowych, tworz ce brzeg
wody budowle lub mury nieb d ce urz dzeniami wodnymi oraz grunty pod ródl dowymi wodami
powierzchniowymi albo utrudnia przep yw wody w zwi zku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urz dze
wodnych - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do roku.
Art. 192. 1. Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków
okre lonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urz dzenia wodne albo inne

czynno ci wymagaj ce pozwolenia wodnoprawnego - podlega karze aresztu, ograniczenia wolno ci albo
grzywny.
2. Tej samej karze podlega ten, kto nie wykonuje obowi zków okre lonych w decyzji stwierdzaj cej
wyga ni cie lub cofni cie pozwolenia wodnoprawnego.
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje si , je eli korzystanie z wód dotyczy wprowadzania cieków do wód
lub do ziemi albo do urz dze kanalizacyjnych.
Art. 193. Kto wbrew obowi zkowi:
nie utrzymuje w nale ytym stanie wód lub urz dze wodnych,
uniemo liwia dost p do wód, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 2,
nie prowadzi pomiarów, o których mowa w art. 46,
nie wykonuje lub nie utrzymuje w nale ytym stanie urz dze zapobiegaj cych szkodom, o których
mowa w art. 128 ust. 1 pkt 7a
- podlega karze grzywny.
1)
2)
3)
4)

Art. 194. Kto:
1) zmienia stan wody na gruncie,
2) grodzi nieruchomo ci przyleg e do powierzchniowych wód publicznych w odleg o ci mniejszej ni 1,5
m od linii brzegu,
3) nie przekazuje danych niezb dnych do prowadzenia katastru wodnego,
4) nie stosuje si do zakazów, o których mowa w art. 39 i art. 40 ust. 1,
5) rozcie cza cieki wod w celu uzyskania ich stanu i sk adu zgodnego z przepisami,
6) wykorzystuje cieki w sposób niezgodny z ustaw ,
7) nie zapewnia ochrony wód przed zanieczyszczeniem zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art.
42,
8) nie usuwa cieków ze statku do urz dzenia odbiorczego na l dzie,
9) nie stosuje koniecznego sposobu lub rodzaju upraw rolnych oraz le nych w pasie gruntu
przylegaj cym do linii brzegu,
10) nie oznacza granic terenu ochrony bezpo redniej i ochrony po redniej uj cia wody,
11) nie stosuje si do zakazów, nakazów i ogranicze obowi zuj cych w strefie ochronnej uj cia wody
albo w strefie ochronnej urz dze pomiarowych,
12) niszczy, uszkadza, przemieszcza oznakowanie stref ochronnych uj
wód albo stref ochronnych
urz dze pomiarowych s u b pa stwowych,
13) wykonuje na obszarach bezpo redniego zagro enia powodzi roboty oraz czynno ci, które mog
utrudni ochron przed powodzi ,
14) przemieszcza bez upowa nienia urz dzenia pomiarowe s u b pa stwowych,
15) udost pnia osobom trzecim informacje, o których mowa w art. 110 ust. 3 i 4, w celu wykorzystania ich
do celów komercyjnych
- podlega karze grzywny.
Art. 195. Post powanie w sprawach, o których mowa w art. 192-194, prowadzi si
przepisów Kodeksu post powania w sprawach o wykroczenia.

na podstawie

DZIAŁ X
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział 1
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 196. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl dowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz.
750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 110, poz. 1189) wprowadza si
nast puj ce zmiany: (zmiany pomini te).

Art. 197. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr
100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) dodaje si art. 40a w brzmieniu:
"Art. 40a.
Przepisy ustawy dotycz ce pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie
naruszaj przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.
1229)."
Art. 198. W ustawie z dnia 19 pa dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi
Skarbu Pa stwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603) art. 34 otrzymuje brzmienie:
"Art. 34. 1.
Nieruchomo ci wchodz ce w sk ad Zasobu mog by przekazane pa stwowym
jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci prawnej w trwa y zarz d,
zwany dalej "zarz dem".
2. Przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio do jednostek organizacyjnych samorz du
województwa, realizuj cych zadania zwi zane z melioracjami wodnymi, jako zadania z
zakresu administracji rz dowej, w zakresie niezb dnym do wykonywania tych zada ."
Art. 199. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z
1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190) wprowadza
si nast puj ce zmiany: (zmiany pomini te).
Art. 200. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124 i Nr 100, poz. 1085) wprowadza si nast puj ce
zmiany: (zmiany pomini te).
Art. 201. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr
109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085 i Nr 110, poz. 1190) w
art. 2 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "budowli hydrotechnicznych" zast puje si wyrazami "urz dze wodnych".
Art. 202. W ustawie z dnia 4 wrze nia 1997 r. o dzia ach administracji rz dowej (Dz. U. z 1999 r. Nr
82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816,
Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i
44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116
i Nr 113, poz. 1207) art. 11 otrzymuje brzmienie:
"Art. 11. 1.
Dzia gospodarka wodna obejmuje sprawy:
1) kszta towania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych,
2) utrzymania ródl dowych wód powierzchniowych, stanowi cych w asno Skarbu
Pa stwa wraz z infrastruktur techniczn zwi zan z tymi wodami, obejmuj c
budowle oraz urz dzenia wodne,
3) budowy, modernizacji oraz utrzymania ródl dowych dróg wodnych,
4) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy, modernizacji oraz utrzymania
urz dze
wodnych zabezpieczaj cych przed powodzi
oraz koordynacji
przedsi wzi s u cych os onie i ochronie przeciwpowodziowej pa stwa,
5) funkcjonowania pa stwowej s u by hydrologiczno-meteorologicznej i pa stwowej
s u by hydrogeologicznej, z wy czeniem zagadnie monitoringu jako ci wód
podziemnych,
6) wspó pracy mi dzynarodowej na wodach granicznych w zakresie zada
nale cych do dzia u.
2. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad dzia alno ci
Prezesa Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej oraz Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej."
Art. 203. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
wprowadza si nast puj ce zmiany: (zmiany pomini te).
Rozdział 2

Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 204. 1. Sprawy wszcz te, a niezako czone wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wej cia
w ycie ustawy, podlegaj rozpoznaniu w trybie okre lonym w ustawie, z zastrze eniem ust. 2 i 3.
2. W sprawach wszcz tych, a niezako czonych wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wej cia w
ycie ustawy, w zakresie op at:
1) za szczególne korzystanie z wód, z wy czeniem op at za pobór wody i odprowadzanie cieków,
2) za korzystanie ze stanowi cych w asno Skarbu Pa stwa urz dze wodnych
- stosuje si przepisy dotychczasowe.
3. W sprawach op at nale nych za okres sprzed wej cia w ycie ustawy stosuje si przepisy
dotychczasowe.
4. Je eli decyzje ostateczne w sprawach, o których mowa w ust. 2, zosta y uchylone, zmienione lub
stwierdzono ich niewa no , w trybie przepisów dzia u II rozdzia u 12 i 13 Kodeksu post powania
administracyjnego, do post powa w tych sprawach stosuje si przepisy dotychczasowe.
orzeczenia s dów
Art. 205. 1. Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich, wydane
na podstawie ustawy z dnia 24 pa dziernika 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr
3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i
Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i
Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz. 747 i Nr 100, poz. 1085) wygasaj w terminie
trzech lat od dnia wej cia w ycie ustawy; wyga ni cie pozwolenia wodnoprawnego stwierdza, w drodze
decyzji, wojewoda.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Zak ady wprowadzaj ce do urz dze kanalizacyjnych cieki zawieraj ce substancje szczególnie
szkodliwe dla rodowiska wodnego okre lone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 obowi zane s do
uzyskania pozwole wodnoprawnych, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 10, w okresie 3 lat od dnia
wej cia w ycie ustawy.
Art. 206. 1. Organ w a ciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego mo e, w terminie do 3 lat od
dnia wej cia w ycie ustawy, w drodze decyzji, na o y na zak ad posiadaj cy urz dzenia wodne
wykonane przed dniem wej cia w ycie ustawy, na podstawie decyzji lub dokumentów odpowiednich
organów, innych ni pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urz dzenia wodnego, obowi zek
dostosowania tych urz dze do przepisów ustawy, ustalaj c rozmiar, sposób i termin wykonania
obowi zku.
2. Je eli urz dzenia wodne nie zostan dostosowane do przepisów ustawy w ustalonym terminie, o
którym mowa w ust. 1, lub w przypadku braku technicznych mo liwo ci takiego dostosowania, zostan
rozebrane na koszt w a ciciela.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si do istniej cych w dniu wej cia w ycie ustawy obiektów, o których
mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b i c.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
Art. 207. (uchylony).
Art. 208. 1. Obowi zek o którym mowa w art. 43 ust. 1 gminy tworz ce aglomeracje zrealizuj w
terminach okre lonych w krajowym programie oczyszczania cieków komunalnych, o którym mowa w art.
43 ust. 3.
2. Rada Ministrów zatwierdzi krajowy program oczyszczania cieków komunalnych w terminie dwóch
lat od dnia wej cia w ycie ustawy.
3. Pierwsze wyznaczenie aglomeracji, o którym mowa w art. 43 ust. 2a, wojewoda przeprowadzi w
terminie do dnia 31 marca 2005 r.

Art. 209. Statki, o których mowa w art. 48, nieposiadaj ce urz dze zabezpieczaj cych wody przed
zanieczyszczeniem, zostan dostosowane do wymaga okre lonych w ustawie w terminie dwóch lat od
dnia wej cia w ycie ustawy.
Art. 210. Wymagania dotycz ce jako ci wody w k pieliskach okre lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 50 ust. 3 musz by , w odniesieniu do k pielisk specjalnie wyposa onych w tym celu,
spe nione w okresie 2 lat od dnia wej cia w ycie ustawy.
Art. 211. (uchylony).
Art. 212. (uchylony).
Art. 213. (21) 1. Z dniem 1 lipca 2006 r. pracownicy zatrudnieni w dotychczasowym Biurze Gospodarki
Wodnej staj si pracownikami Krajowego Zarz du.
2. Z dniem 1 lipca 2006 r. stosunek pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych na
innej podstawie ni umowa o prac , przekszta ca si w stosunek pracy na podstawie umowy o prac .
3. Z dniem 1 lipca 2006 r. mienie znajduj ce si w u ytkowaniu Biura Gospodarki Wodnej staje si
mieniem Krajowego Zarz du.
Art. 214. 1. Do dnia wej cia w ycie rozporz dzenia wydanego na podstawie art. 3 ust. 3 zadania
dyrektorów regionalnych zarz dów okre lone w ustawie wykonuj dyrektorzy dotychczasowych
regionalnych zarz dów gospodarki wodnej.
2. Z dniem wej cia w ycie rozporz dzenia, o którym mowa w ust. 1, mienie, o którym mowa w
ustawie, stanowi ce w asno Skarbu Pa stwa, zwi zane z gospodark wodn , pozostaj ce w trwa ym
zarz dzie istniej cych w dniu wej cia w ycie ustawy regionalnych zarz dów gospodarki wodnej, staje si
mieniem b d cym w trwa ym zarz dzie w a

oddaj cego w u ytkowanie, wydzier awiaj cego lub wynajmuj cego, wst puj odpowiednio organy, o
których mowa w art. 11 ust. 1, z zastrze eniem ust. 5 i 6.
5. W terminie 10 lat od dnia wej cia w ycie ustawy, w stosunku do jezior zaliczonych do wód, o
których mowa w art. 14 ust. 5, uprawnienia Skarbu Pa stwa wykonuje Agencja Nieruchomo ci Rolnych,
na warunkach okre lonych przepisami ustawy z dnia 19 pa dziernika 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z pó n. zm.19)).
5a. Do dnia 31 grudnia 2005 r. w stosunku do jezior zaliczanych do wód, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 2 i 4, uprawnienia Skarbu Pa stwa w zakresie rybactwa ródl dowego wykonuje Agencja
Nieruchomo ci Rolnych, na warunkach okre lonych przepisami ustawy z dnia 19 pa dziernika 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa.
6. Po up ywie terminu, o którym mowa w ust. 5a, w miejsce Agencji Nieruchomo ci Rolnych w
umowy dotycz ce wykonywania rybactwa ródl dowego wst puje z mocy prawa dyrektor regionalnego
zarz du gospodarki wodnej.
7. Posiadacze gruntów s u cych do przedsi wzi , o których mowa w art. 20 ust. 1, nieposiadaj cy
do dnia wej cia w ycie ustawy umów, o których mowa w ust. 4, s obowi zani, w terminie 12 miesi cy od
dnia wej cia w ycie ustawy, wyst pi do w a ciwego organu o zawarcie umowy u ytkowania.
wzory
Art. 218. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie d u ej jednak
ni przez 12 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy, stosuje si dotychczasowe przepisy wykonawcze,
o ile nie s z ni sprzeczne.
Art. 218a. 1. (22) Do dnia 30 czerwca 2006 r. okre lone w ustawie zadania i kompetencje Prezesa
Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej wykonuje minister w a ciwy do spraw gospodarki wodnej.
2. (uchylony).
3. (23) Do dnia 30 czerwca 2006 r. wydatki, o których mowa w art. 99 ust. 1 i art. 109 ust. 2,
pokrywane s z cz ci bud etu pa stwa b d cej w dyspozycji ministra w a ciwego do spraw gospodarki
wodnej.
Art. 218b. Przepis art. 45 ust. 3 pkt 6 stosuje si do dnia 31 grudnia 2007 r.
Art. 219. Traci moc ustawa z dnia 24 pa dziernika 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z
1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r.
Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz.
554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz. 747, Nr 100, poz. 1085 i Nr 125, poz.
1368), z tym e przepisy art. 65 ust. 2, art. 70 i art. 72-76 stosuje si do dnia wej cia w ycie przepisów
dotycz cych stanu kl ski ywio owej.
Art. 220. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyj tkiem:
1) art. 2 ust. 3, który wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;
2) (24) art. 89 ust. 1, 3 i 4, który wchodzi w ycie z dniem 1 lipca 2006 r.
________
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro enia nast puj cych dyrektyw Wspólnot
Europejskich:
1) dyrektywy 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotycz cej wymaganej jako ci wód
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w pa stwach cz onkowskich (Dz. Urz.
WE L 194 z 25.07.1975),
2) dyrektywy 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycz cej jako ci wody w k pieliskach (Dz. U.
WE L 31 z 05.02.1976),
3) dyrektywy 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego
przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do rodowiska wodnego Wspólnoty
(Dz. Urz. WE L 129 z 18.05.1976),

1)

4)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

dyrektywy 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jako ci s odkich wód wymagaj cych
ochrony lub poprawy w celu zachowania ycia ryb (Dz. Urz. WE L 222 z 14.08.1978),
5) dyrektywy 79/869/EWG z dnia 9 pa dziernika 1979 r. dotycz cej metod pomiaru i cz stotliwo ci
pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w
pa stwach cz onkowskich (Dz. Urz. WE L 271 z 29.10.1979),
6) dyrektywy 79/923/EWG z dnia 30 pa dziernika 1979 r. w sprawie wymaganej jako ci wód, w
których yj skorupiaki (Dz. Urz. WE L 281 z 10.11.1979),
7) dyrektywy 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 20
z 26.01.1980),
8) dyrektywy 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie warto ci dopuszczalnych dla cieków
i wska ników jako ci wód w odniesieniu do zrzutów rt ci z przemys u elektrolizy chlorków metali
alkalicznych (Dz. Urz. WE L 81 z 27.03.1982),
9) dyrektywy 84/491/EWG z dnia 9 pa dziernika 1982 r. w sprawie warto ci dopuszczalnych dla
cieków i wska ników jako ci wód w odniesieniu do zrzutów heksachlorocycloheksanu (Dz. Urz.
WE L 274 z 17.10.1984),
10) dyrektywy 83/513/EWG z dnia 26 wrze nia 1983 r. w sprawie warto ci dopuszczalnych dla
cieków i wska ników jako ci wód w odniesieniu do zrzutów kadmu (Dz. Urz. WE L 291 z
24.10.1983),
11) dyrektywy 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie warto ci dopuszczalnych dla cieków i
wska ników jako ci wód w odniesieniu do zrzutów rt ci z sektorów innych ni przemys
elektrolizy chlorków metali alkalicznych (Dz. Urz. WE L 74 z 17.03.1984),
12) dyrektywy 86/280/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie warto ci dopuszczalnych dla
cieków i wska ników jako ci wód w odniesieniu do zrzutów niektórych substancji
niebezpiecznych zawartych w wykazie I Za cznika do dyrektywy 76/464/EWG (Dz. Urz. WE L
181 z 04.07.1986),
13) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycz cej oczyszczania cieków komunalnych
(Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991),
14) dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycz cej ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z
31.12.1991),
15) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 pa dziernika 2000 r. ustanawiaj cej ramy wspólnotowego
dzia ania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000).
Dane dotycz ce og oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z
dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk cz onkostwa w Unii Europejskiej - dotycz og oszenia
tych aktów w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz.
1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683.
Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80,
poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004
r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.
959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62,
poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz.
1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.
Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr
199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959
oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z
1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z
2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568

8)
9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179,
poz. 1484.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz.
2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459.
Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z
1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz.
464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96,
Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz.
646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz.
1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz.
271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz.
733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r.
Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr
96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz.
462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438.
Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i
Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz.
1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i
Nr 180, poz. 1495.
Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2001 r. Nr
111, poz. 1197 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 166, poz. 1361, z 2004 r. Nr 93, poz. 895, Nr 96,
poz. 959 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 203, poz. 1683.
Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i
1364 i Nr 169, poz. 1419.
Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080,
z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr
93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z
2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz.
2390 oraz z 2005 r. Nr 165, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
i Nr 166, poz. 1622, z 2004 r. Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr
163, poz. 1362 i 1364.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr
121, poz. 1263, Nr 191, poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz.
202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1495.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz.
2772 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1420 i Nr
175, poz. 1459.

