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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 609) 

 

 

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) 

Art. 40. 

1. Zabrania się: 

1) wprowadzania do wód odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), oraz ciekłych odchodów 

zwierzęcych; 

2) spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w 

szczególności z centrów miast, terenów przemysłowych, terenów składowych, baz 

transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami, oraz jego 

składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią 

brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody; 

3) lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia 

ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, 

które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, w tym w szczególności ich składowania; 

4) mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód; 

5) pobierania z wód powierzchniowych wody bezpośrednio do opryskiwaczy 

rolniczych oraz ich mycia w tych wodach; 

6) używania farb produkowanych na bazie związków organiczno-cynowych (TBT) do 

konserwacji technicznych konstrukcji podwodnych. 

[2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie dotyczą wykorzystywania gruzu, mas 

ziemnych oraz skalnych przy wykonywaniu robót związanych z utrzymywaniem lub 

regulacją wód, a także lokalizowania inwestycji gospodarki rybackiej.] 

<2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie dotyczą wykorzystywania gruzu, 

mas ziemnych oraz skalnych przy wykonywaniu robót związanych z 

utrzymywaniem lub regulacją wód, lokalizowania inwestycji gospodarki rybackiej, 

a także budowy, przebudowy lub remontu dróg rowerowych w rozumieniu ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. 

zm.).> 
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3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od 

zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości 

wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia 

powodzi. 

3a. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, należy dołączyć w szczególności 

charakterystykę planowanych działań wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi i 

opisem planowanej technologii robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową z 

naniesionym schematem planowanych obiektów i robót. 

3b. Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, jest 

wnioskodawca, właściciel wody i właściciel wału przeciwpowodziowego. 

3c. Decyzja, o której mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała 

się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. 

4. Przepisy ust. 1 pkt 3 i ust. 3-3c stosuje się odpowiednio do wysp oraz przymulisk, o 

których mowa w art. 18. 

 

Art. 88l. 

1. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz 

czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie 

powodziowe, w tym: 

[1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych;] 

<1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, 

z wyjątkiem dróg rowerowych;> 

2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby 

regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin 

rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

[3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych 

robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz 

brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową 

wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.] 

<3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania 

innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem 

wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi 

rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową 

wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi 

funkcjonalnie oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego 

pieszego lub rowerowego.> 

<1a. Budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku 

turystycznego pieszego lub rowerowego wymaga zgłoszenia: 

1) dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej na obszarach, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. a–c; 

2) dyrektorowi właściwego urzędu morskiego w przypadku gdy roboty lub 

czynności mają być prowadzone w pasie technicznym. 

1b. W zgłoszeniu należy określić termin rozpoczęcia robót lub czynności.  

Do zgłoszenia należy dołączyć:  
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1) w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi rowerowej – dokumenty, 

o których mowa w ust. 4; 

2) w przypadku wyznaczania szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego – 

zgodę właściciela terenu na lokalizację szlaku, charakterystykę planowanych 

działań, mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:2000 lub 1:1000 z 

naniesieniem przebiegu szlaku oraz zaznaczeniem drogowskazów i tablic oraz 

opis planowanej do zastosowania techniki montażu oznakowania. 

1c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ, o którym mowa w ust. 1a, 

nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w 

określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich 

nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 

1d. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a, należy dokonać przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku 

turystycznego pieszego lub rowerowego. Do wykonywania robót budowlanych lub 

czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub 

rowerowego można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

zgłoszenia organ, o którym mowa w ust. 1a, nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu 

i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich 

rozpoczęcia. 

1e. Organ, o którym mowa w ust. 1a, wnosi, w drodze decyzji, sprzeciw w przypadku 

stwierdzenia, że planowane roboty lub czynności, o których mowa w ust. 1a, mogą 

spowodować pogorszenie stanu środowiska lub utrudnią ochronę przed powodzią 

lub zwiększą zagrożenie powodziowe,  lub będą mogły spowodować zagrożenie dla 

jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.> 

2. Jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej może, w drodze decyzji, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

zwolnić od zakazów określonych w ust. 1. 

3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dla stwierdzenia czy zamierzone 

działanie nie utrudni ochrony przed powodzią może zasięgnąć opinii państwowej służby 

hydrologiczno-meteorologicznej. 

4. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, dołącza się charakterystykę 

planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej 

technologii robót, mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem 

planowanych obiektów i robót, a w razie potrzeby, obliczenia hydrauliczne i 

hydrologiczne. 

5. Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, jest wnioskodawca, 

właściciel wody i właściciel wału przeciwpowodziowego. 

[6. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała 

się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.] 

<6. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym 

stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie 

rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w ust. 1.> 

7. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w celu zapewnienia właściwych 

warunków przepływu wód powodziowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej może, w drodze decyzji: 
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1) wskazać sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające 

z wymagań ochrony przed powodzią; 

2) nakazać usunięcie drzew lub krzewów. 

8. Przy wydawaniu decyzji, o której mowa w ust. 7, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

9. Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2 i 7, w zakresie pasa 

technicznego, jest dyrektor właściwego urzędu morskiego. 

10. Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 7, jest właściciel wody i 

posiadacz nieruchomości, której dotyczy ta decyzja. 

11. Decyzja, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska. 

 

Art. 88n. 

1. W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się: 

1) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno oraz 

przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 

2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej 

niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej; 

3) rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione 

osoby; 

4) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów 

w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej; 

5) uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów. 

[2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do robót związanych z 

utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych.] 

<2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do robót związanych z 

utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów 

przeciwpowodziowych, a także do robót związanych z budową, przebudową lub 

remontem dróg rowerowych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku 

turystycznego pieszego lub rowerowego. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie 

dotyczy przejeżdżania rowerem wzdłuż korony wałów.> 

<2a. Budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku 

turystycznego pieszego lub rowerowego na wale przeciwpowodziowym wymaga 

zgłoszenia marszałkowi województwa.  

2b. W zgłoszeniu należy określić termin rozpoczęcia robót lub czynności. Do zgłoszenia 

należy dołączyć:  

1) w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi rowerowej – dokumenty, 

o których mowa w ust. 4; 

2) w przypadku wyznaczania szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego – 

zgodę właściciela wału przeciwpowodziowego na lokalizację szlaku, 

charakterystykę planowanych działań, mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 

1:2000 lub 1:1000 z naniesieniem przebiegu szlaku oraz zaznaczeniem 

drogowskazów i tablic oraz opis planowanej do zastosowania techniki montażu 

oznakowania. 
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2c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ, o którym mowa w ust. 2a, 

nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w 

określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich 

nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 

2d. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2a, należy dokonać przed terminem zamierzonego 

rozpoczęcia robót budowlanych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku 

turystycznego pieszego lub rowerowego. Do wykonywania robót budowlanych lub 

czynności związanych z wyznaczaniem szlaku można przystąpić, jeżeli w terminie 30 

dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ, o którym mowa w ust. 2a, nie wniesie, w 

drodze decyzji, sprzeciwu, i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w 

zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 

2e. Marszałek województwa wnosi, w drodze decyzji, sprzeciw w przypadku 

stwierdzenia, że planowane roboty lub czynności, o których mowa w ust. 2a, mogą 

spowodować pogorszenie stanu środowiska lub zagrażają szczelności i stabilności 

wałów przeciwpowodziowych.> 

3. Jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych, marszałek 

województwa może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1. 

<3a. W przypadku gdy zagrożona jest szczelność lub stabilność wałów 

przeciwpowodziowych oraz w razie wystąpienia zagrożenia powodującego 

konieczność ograniczenia możliwości poruszania się po wałach, jak również w razie 

konieczności wykonania prac związanych z konserwacją lub remontem wałów 

przeciwpowodziowych właściciel lub zarządca wału przeciwpowodziowego 

wprowadza czasowy zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych.  

3b. Właściciel lub zarządca wału przeciwpowodziowego, który wprowadził zakaz, o 

którym mowa w ust. 3a, jest obowiązany do oznaczenia wału przeciwpowodziowego, 

na którym obowiązuje zakaz, za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach 

znaków stojących z umieszczoną tablicą informującą o zakazie poruszania się po 

wałach oraz do ogłoszenia o wprowadzeniu zakazu w sposób zwyczajowo przyjęty 

na danym terenie lub w środkach masowego przekazu. 

3c. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór tablicy 

informacyjnej, o której mowa w ust. 3b, a w szczególności jej rozmiar, kształt, kolor, 

wzór i wielkość napisu, kierując się potrzebą zapewnienia widoczności i czytelności 

tablicy informacyjnej.> 

4. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, dołącza się charakterystykę 

planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej 

technologii robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem 

planowanych robót. W przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę 

korpusu lub podłoża wałów klasy I, II lub III, dołącza się także badania hydrogeologiczne 

wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność wałów. 

5. Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, jest wnioskodawca, 

właściciel wody i właściciel wału przeciwpowodziowego. 

6. Decyzja, o której mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała 

się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie 

rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w ust. 1. 
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7. Starosta może, w drodze decyzji, nakazać usunięcie drzew lub krzewów z wałów 

przeciwpowodziowych oraz terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

8. Decyzja, o której mowa w ust. 7, wymaga uzgodnienia z regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska. 

 

<Art. 88na. 

Przepisy art. 88l ust. 1a–1e oraz art. 88n ust. 2a–2e nie naruszają przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.> 

 

Art. 88o. 

1. W przypadku wykonania robót lub czynności, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3, art. 

88l ust. 1 lub art. 88n ust. 1, nieobjętych decyzją, o której mowa w art. 40 ust. 3, art. 88l 

ust. 2 lub art. 88n ust. 3, organ właściwy do wydania tej decyzji może nakazać, w drodze 

decyzji, przywrócenie stanu nieutrudniającego ochrony przed powodzią i 

niepowodującego zanieczyszczenia wód, na koszt tego, kto wykonał te roboty lub 

czynności. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się termin przywrócenia stanu 

nieutrudniającego ochrony przed powodzią i niepowodującego zanieczyszczenia wód. 

3. Drogi, urządzenia do przepędzania zwierząt oraz przejazdy przez wały 

przeciwpowodziowe wykonuje na swój koszt inwestor budujący wał, a utrzymuje ten, na 

którym ciąży obowiązek utrzymania drogi, urządzenia lub przejazdu. 

<4. Właściciel lub zarządca wału przeciwpowodziowego może, na podstawie umowy, 

użyczyć koronę wału lub jej część na cele związane z budową drogi rowerowej, a 

także na cele związane z potrzebami zarządzania drogą rowerową. Do użyczenia 

stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.> 

 

Art. 124. 

Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na: 

1) uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych; 

2) holowanie oraz spław drewna; 

3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w 

związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń 

wodnych; 

4) wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi; 

5) wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby 

zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m; 

6) odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie 

wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; 

7) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 

8) pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m
3
 na 

dobę; 
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9) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów 

hydrogeologicznych; 

10) pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów 

strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych; 

11) odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę urządzeń pomiarowych służb 

państwowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano 

decyzję, o której mowa w art. 88l ust. 2[.]<;> 

<12) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowę, 

przebudowę lub remont drogi rowerowej.> 

 

Art. 194. 

Kto: 

1) zmienia stan wody na gruncie, 

2) grodzi nieruchomości przyległe do powierzchniowych wód publicznych w odległości 

mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, 

3) nie przekazuje danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego, 

[4) nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 39 i art. 40 ust. 1,] 

<4) nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 39, art. 40 ust. 1 i art. 88n 

ust. 3a,> 

5) rozcieńcza ścieki wodą w celu uzyskania ich stanu i składu zgodnego z przepisami, 

6) wykorzystuje ścieki w sposób niezgodny z ustawą, 

7) nie zapewnia ochrony wód przed zanieczyszczeniem zgodnie z wymaganiami, o 

których mowa w art. 42, 

8) nie usuwa ścieków ze statku do urządzenia odbiorczego na lądzie, 

9) nie stosuje koniecznego sposobu lub rodzaju upraw rolnych oraz leśnych w pasie 

gruntu przylegającym do linii brzegu, 

10) nie oznacza granic terenu ochrony bezpośredniej i ochrony pośredniej ujęcia wody, 

11) nie stosuje się do zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących w strefie 

ochronnej ujęcia wody albo w strefie ochronnej urządzeń pomiarowych, 

12) niszczy, uszkadza, przemieszcza oznakowanie stref ochronnych ujęć wód albo stref 

ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych, 

13) wykonuje na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią roboty lub czynności 

utrudniające ochronę przed powodzią, zwiększające zagrożenie powodziowe lub 

zanieczyszczające wody, 

14) przemieszcza bez upoważnienia urządzenia pomiarowe służb państwowych, 

15) udostępnia osobom trzecim informacje, o których mowa w art. 110 ust. 3 i 4, w celu 

wykorzystania ich do celów komercyjnych 

- podlega karze grzywny. 
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USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z 

późn. zm.) 

Art. 80. 

§ 1. Kto: 

[1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez wał 

przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub wzdłuż po wale, na 

którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni,] 

<1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez 

wał przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub przejeżdża 

pojazdem innym niż rower lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie 

wzdłuż po wale przeciwpowodziowym, na którym nie ma drogi o dostatecznie 

mocnej nawierzchni,> 

2) orze lub bronuje ziemię na wale przeciwpowodziowym albo obok wału w 

odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału, 

3) rozkopuje wał przeciwpowodziowy, wbija słup lub osadza znak albo zasadza 

drzewo lub krzew na wale, 

4) kopie studnię, sadzawkę, dół lub rów obok wału przeciwpowodziowego w 

odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału, 

5) pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę gospodarskie, 

6) uszkadza umocnienie na wale przeciwpowodziowym,  

podlega karze grzywny albo karze nagany. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza inne niż określone w § 1 ograniczenia w 

użytkowaniu wałów przeciwpowodziowych, wprowadzone przez właściwy organ 

administracji państwowej lub samorządowej. 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek przywrócenia do stanu 

poprzedniego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. O DROGACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 

260, z późn. zm.) 

Art. 4. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod 

jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i 

urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, 

a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą; 

2) droga - budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia 

ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 
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3) ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z 

przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może 

być zlokalizowane torowisko tramwajowe; 

4) torowisko tramwajowe - część ulicy między skrajnymi szynami wraz z 

zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy; 

5) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; 

6) chodnik - część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych; 

7) korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami 

przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a 

przy drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym jezdnie; 

8) zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, 

stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu 

przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) skrzyżowanie dróg publicznych: 

a) jednopoziomowe - przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym 

poziomie, 

b) wielopoziomowe - krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych 

poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku 

jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, 

uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy); 

10) droga ekspresowa - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów 

samochodowych: 

a) wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie, 

b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami 

transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo 

jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi, 

c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, 

przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi; 

11) autostrada - drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych: 

a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, 

b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją 

drogami transportu lądowego i wodnego, 

c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, 

przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady; 

<11a) droga rowerowa – drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i 

pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem;> 

pkt 12-40 pominięto 

 

Art. 8. 

[1. Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z 

kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami 

wewnętrznymi.] 
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<1. Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, 

niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie 

drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.> 

1a. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona 

zlokalizowana. 

2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych 

oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a 

w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. 

3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest 

zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. 

4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie 

urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych 

połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z 

2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) 

Art. 6. 

Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 

[1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie 

oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu 

publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;] 

<1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, 

budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, 

obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i 

sygnalizacji;> 

1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 

1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, 

w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 

2)  budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do 

przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także 

innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i 

urządzeń; 

2a)  budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla; 

3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w 

wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; 

4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, 

zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji 

przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego; 

5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary 

terroru komunistycznego; 

6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, 

sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także 

publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych; 

6a)  budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji 

obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

(Dz. U. poz. 1529), a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze 

świadczeniem tych usług; 

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby 

obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, 

zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; 

8)  poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością 

górniczą; 

8a)  poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 

9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 

9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 

9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 

10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 

 

 


