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Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne
Skierowany do Sejmu Projekt ustawy Prawo wodne zakłada wprowadzenie wielu
nowych regulacji w gospodarce wodnej.

W projekcie nowego Prawa wodnego należy wyróżnić następujące podstawowe
obszary projektowanych zmian w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego:
I.

zmiana struktury prawno-organizacyjnej organów administracji publicznej
właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Powołanie nowej jednostki państwowej osoby prawnej Wody Polskie;

II.

zmiana polityki opłat za wodę, z uwzględnieniem zasady „zwrotu kosztów za
usługi wodne”, wynikającej z uzupełnienia transpozycji artykułu 9 Ramowej
Dyrektywy Wodnej, będącej odpowiedzią na warunki ex ante;
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Nastąpi modyfikacja regulacji dotyczących wykonywania praw
właścicielskich Skarbu Państwa wobec wód publicznych. Prawa
właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność
Skarbu Państwa będą wykonywać:

1. Wody Polskie – w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód
podziemnych;

2. minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do
wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych;
3. minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w stosunku do
śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
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Planowany zakres zmian ustrojowych:
zniesienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i przekształcenie Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej w jednostkę organizacyjną państwowej osoby prawnej –
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
zniesienie 7 dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz przekształcenie 7
regionalnych zarządów gospodarki wodnej w jednostki organizacyjne Wód Polskich;
przejęcie przez Wody Polskie reprezentacji Skarb Państwa oraz wykonywania praw
właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do składników mienia stanowiących własność
Skarbu Państwa od parków narodowych oraz marszałków województw i przejście
pracowników realizujących zadania urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych określone w przepisach ustawy – Prawo
wodne do struktur Wód Polskich;
przejście pracowników realizujących zadania starostów określone w przepisach ustawy –
Prawo wodne do struktur Wód Polskich.
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W skład Wód Polskich wchodzą następujące
jednostki organizacyjne:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z
siedzibą w Warszawie (centrala);
regionalne zarządy gospodarki wodnej
w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu,
Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu;
zarządy zlewni;

nadzory wodne.
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Podstawowe obszary nowych regulacji - zmiana polityki opłat za wodę
Zmiana polityki opłat za wodę, z uwzględnieniem zasady „zwrotu kosztów za
usługi wodne”, wynikającej z uzupełnienia transpozycji artykułu 9 Ramowej
Dyrektywy Wodnej, będącej odpowiedzią na warunki ex ante.
Zasadniczym instrumentem finansowania zadań ustawowych Wód Polskich –
państwowej osoby prawnej będą wpływy z opłat z tytułu usług wodnych i z
opłat podwyższonych generowanych w obszarze gospodarki wodnej, w
szczególności z opłat za pobór wód oraz z opłat podwyższonych za brak
wymaganej prawem decyzji lub za przekroczenie lub naruszenie warunków
korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie poboru wód.

Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne
transpozycja prawa Unii Europejskiej
Ustawa zakłada również uszczegółowienie transpozycji prawa Unii Europejskiej.
1.

Ramowej Dyrektywy Wodnej – np. pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych
przewidzianej w art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej,

2.

dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

3.

dyrektywy dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany
pochodzenia rolniczego w szczególności przewidujące wprowadzenie na terenie całego kraju
jednego programu działań,

4.

dyrektywy dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach,

5.

dyrektywy w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne
odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty,

6.

dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu,

7.

dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej „Dyrektywą Powodziową”,

8.

dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej,

9.

dyrektywy w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

Główne założenia projektu ustawy Prawo wodne – wybrane nowe
kompetencje Wód Polskich
Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie:
wydaje pozwolenia wodnoprawne oraz zgody wodnoprawne w przypadkach
przewidzianych w ustawie;

sporządza oceny wodnoprawne;
weryfikuje wpływ istniejących urządzeń wodnych i udzielonych zgód wodnoprawnych na
warunki bytowania i wędrówki gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym;
koordynuje realizację inwestycji w regionach wodnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
wykonuje prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód
płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami z wyłączeniem śródlądowych dróg
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
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kompetencje Wód Polskich
Dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

 wydaje pozwolenia wodnoprawne oraz zgody wodnoprawne w przypadkach przewidzianych w
ustawie;
 prowadzi sprawy dotyczące opłat za usługi wodne;

 realizuje zadania związane z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego
z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala z wyłączeniem śródlądowych
dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
Kierownik nadzoru Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
 prowadzi sprawy dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych;
 przyjmuje wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych oraz innych decyzji przewidzianych w ustawie;
 utrzymuje i eksploatuje urządzenia wodne będące własnością Skarbu Państwa.
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Nowe kompetencje wojewody
Dotychczasowe kompetencje dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej będą
przejęte przez wojewodów, czyli organy właściwe do wydawania w szczególności aktów
prawa miejscowego. Projekt ustawy zakłada przekazanie wojewodom następujących
kompetencji w zakresie wydawania aktów prawa miejscowego:
w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom
powodzi lub suszy – wprowadzanie czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód, w
szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
ustanawianie stref ochronnych ujęć wód. Dodatkowa zmiana ustanawianie stref
ochronnych również z urzędu a nie tylko na wniosek właściciela;
ustanawianie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji rządowej w województwie – określanie rozmiaru i czasu
korzystania z każdej wody;
przyjmowanie planów utrzymania wód.
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Rady Gospodarki Wodnej – inne założenia
Prezes Wód Polskich powoła dla jednego lub wielu regionów wodnych komitety
konsultacyjne jako zespoły opiniodawczo-doradcze.
Komitety będą złożone z przedstawicieli wojewodów, marszałków województw,
przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego oraz dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. Przedstawicieli
wyznaczą wojewodowie i marszałkowie województw, strona samorządowa
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz dyrektorzy urzędów
żeglugi śródlądowej, niezwłocznie informując o tym ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej oraz Prezesa Wód Polskich.
Posiedzenia komitetów konsultacyjnych będą zwoływane nie rzadziej niż raz na
trzy miesiące, o ile przewodniczący komitetu konsultacyjnego nie zarządzi inaczej.

Dziękuję za uwagę.

