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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ŚRODOWISKA 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 21 maja 2014 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 21 maja 2014 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1-4 oraz 7-20. 

 

 

Ponadto komisje informują, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Jadwiga Rotnicka dokonała zmiany 

treści swojego wniosku (pkt 10 zestawienia wniosków), 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Jadwiga Rotnicka wycofała swój 

wniosek (pkt 6 zestawienia wniosków). 

 

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji   Przewodnicząca Komisji 

 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Środowiska 

 (-) Stanisław Iwan  (-) Jadwiga Rotnicka 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw 

 

 

1)  w art. 1: 

a) w pkt 4 w lit. a w tiret piątym w zdaniu wstępnym wyrazy „pkt 13g–

13n” zastępuje się wyrazami „pkt 13g–13o” oraz dodaje się pkt 13o 

brzmieniu: 

„13o) systemie kanalizacji zbiorczej – rozumie się przez 

to sieć kanalizacyjną, o której mowa w art. 2 pkt 7 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. 

zm.), zakończoną oczyszczalnią ścieków albo 

końcowym punktem zrzutu ścieków;”, 

b) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) w art. 49b w ust. 2 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 

poz. 858, z późn. zm.)”;”; 
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2)  w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) w art. 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Utrzymywanie wód publicznych stanowi obowiązek ich 

właściciela i obejmuje działania: 

1) wynikające z planu utrzymania wód; 

2)  niewynikające z planu utrzymania wód, jeżeli zachodzi pilna 

i uzasadniona konieczność realizacji tych działań z uwagi na 

zapewnienie ochrony przed powodzią lub w związku 

z koniecznością usunięcia skutków powodzi.”;”; 
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3)  w art. 1 w pkt 6 w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Utrzymywanie publicznych śródlądowych wód 
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powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych polega 

także na zachowaniu stanu dna lub brzegów oraz na remoncie 

lub konserwacji istniejących budowli regulacyjnych.”; 

 

4)  w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1a: 

a) w pkt 2 wyraz „lodów” zastępuje się wyrazem „lodu”, 

b) w pkt 3 i 4 skreśla się wyraz „właściwych”, 

c) w pkt 5 skreśla się wyraz „właściwego”, 

d) w części wspólnej wyrazy „nie powinno uniemożliwić osiągnięcia” 

zastępuje się wyrazami „powinno umożliwić osiągnięcie”; 
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 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6. 

 

5)  w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1b: 

a) w pkt 3 po wyrazach „wód powierzchniowych” dodaje się wyrazy 

„lub nasadzanie drzew i krzewów w tych miejscach”, 

b) w pkt 6 po wyrazach „namułów i rumoszu” dodaje się wyrazy 

„niepowodujące zmian przekroju podłużnego i poprzecznego oraz 

układu poziomego koryta cieku naturalnego”, 

c) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 10 

w brzmieniu: 

„10) likwidację pozostałości uszkodzonych lub zniszczonych 

urządzeń wodnych, które przestały pełnić swoje 

funkcje.”; 

 

Poprawka 

KŚ 

6)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1b: 

a) w pkt 6 po wyrazach „namułów i rumoszu” dodaje się wyrazy 

„niepowodujące zmian przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu 

poziomego koryta cieku naturalnego”, 

b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 10 

w brzmieniu: 

„10) likwidację pozostałości uszkodzonych lub zniszczonych 
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urządzeń wodnych, które przestały pełnić swoje funkcje.”; 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 7 i 17 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 1b skreśla się pkt 7; 
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KŚ 
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8)  w art. 1 w pkt 10, w art. 38c w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „lub na podstawie 

najlepszych dostępnych technik” zastępuje się wyrazami 

„, wynikających z najlepszych dostępnych technik”; 

 

Poprawka 

KŚ, 
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9)  w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) w art. 38d ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód 

powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie 

zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry 

stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu. 

2. Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest 

ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego 

i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał 

ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, 

a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego 

oraz stanu chemicznego.”;”; 
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10)  w art. 1 w pkt 15 w lit. a, ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców 

powyżej 2000 powinny być wyposażone w systemy 

kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zgodnie z 

ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych. 
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2. Ilekroć jest mowa o: 

1) aglomeracji – należy przez to rozumieć teren, na którym 

zaludnienie lub działalność gospodarcza są 

wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne 

były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków 

albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków; 

2)  równoważnej liczbie mieszkańców – należy przez to 

rozumieć ładunek substancji organicznych biologicznie 

rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik 

pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na 

tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę; 

3) końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych – 

należy przez to rozumieć miejsce przyłączenia systemu 

kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 

w aglomeracji nieposiadającej oczyszczalni ścieków, do 

systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 

w aglomeracji posiadającej oczyszczalnię ścieków."; 

 

11)  w art. 1 w pkt 15 w lit. d, ust. 3d otrzymuje brzmienie: 

„3d. Marszałek województwa co 2 lata dokonuje 

przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na 

podstawie ust. 2a, z uwzględnieniem kryteriów ich 

utworzenia określonych w ust. 1 oraz zaistniałych zmian 

równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie 

potrzeby informuje sejmik województwa o konieczności 

zmiany obszarów i granic aglomeracji.”; 
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J. Rotnickiej 
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12)  w art. 1: 

a) w pkt 20 skreśla się lit. a, 

b) w pkt 23 w lit. c, w ust. 9 skreśla się zdanie drugie, 

c) w pkt 25 w lit. b: 

– w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 5a–5c” zastępuje się wyrazami 

„ust. 5a–5b”, 
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– skreśla się ust. 5c; 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 13, 14 i 16 należy głosować łącznie. 

 

13)  w art. 1 w pkt 25 w lit. d, w ust. 13 wyrazy „przyjmuje plany 

zarządzania ryzykiem powodziowym” zastępuje się wyrazami 

„przyjmuje i aktualizuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym”; 

 

Poprawka 

KŚ, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

14)  w art. 1 w pkt 28, w ust. 8 wyrazy „przyjmuje plany przeciwdziałania 

skutkom suszy” zastępuje się wyrazami „przyjmuje i aktualizuje plany 

przeciwdziałania skutkom suszy”; 

 

Poprawka 

KŚ, 

KSTAP 
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15)  w art. 1 po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu: 

„28a) w art. 92 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) przygotowanie projektów planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla regionów wodnych;”;”; 
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16)  w art. 1 w pkt 35, w ust. 5 wyrazy „przyjmuje plan gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza” zastępuje się wyrazami „przyjmuje 

i aktualizuje plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza”; 

 

Poprawka 

KŚ, 

KSTAP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

17)  w art. 2 w pkt 3, w art. 118b w pkt 4 skreśla się lit. f; 
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18)  w art. 2 w pkt 4, w pkt 8 po wyrazach „bez uzyskania” dodaje się 

wyrazy „lub wbrew warunkom”; 
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19)  po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963, z 2012 r. poz. 951 

oraz z 2014 r. poz. 40) wprowadza się następujące zmiany: 
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1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) inwestorze – rozumie się przez to regionalny zarząd 

gospodarki wodnej, urząd morski, marszałka województwa 

działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz 

wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 

województwo, powiat, gminę lub partnera prywatnego 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, z późn. zm.), realizujących inwestycję.”; 

2) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli inwestorem jest jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej albo marszałek województwa 

działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonujący 

zadanie z zakresu administracji rządowej, otrzymują oni z mocy 

prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości stanowiące 

własność Skarbu Państwa, z dniem, w którym decyzja 

o pozwoleniu na realizację inwestycji, dotycząca tych 

nieruchomości, stała się ostateczna.”.”; 

 

20)  w art. 9 w ust. 1 wyrazy „W terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.” 

zastępuje się wyrazami „W terminie do dnia 31 lipca 2014 r.”. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 
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