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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 621) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw, ma na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień 

następujących aktów prawa unijnego: 

1) dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. 

WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 5, str. 275), 

2) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26), 

3) dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w 

sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu 

(Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19), 

4) dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 

06.11.2007, str. 27). 

Komisja Europejska zarzuciła Polsce niepełną transpozycję  dyrektywy 2000/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej - tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(RDW).  

Dążąc do usunięcia uchybień podniesionych przez Komisję, w noweli 

zaproponowano wprowadzenie do ustawy – Prawo wodne definicji określeń: „dobry potencjał 
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ekologiczny”, „dobry stan chemiczny wód podziemnych”, „dobry stan chemiczny wód 

powierzchniowych”, „dobry stan ekologiczny”, „dobry stan ilościowy wód podziemnych”, 

„dobry stan wód podziemnych”, „dopuszczalne wartości emisji”, „dostępne zasoby wód 

podziemnych”, „stan ekologiczny”, „stan ilościowy wód podziemnych”, „stan wód 

podziemnych” oraz „substancje priorytetowe”. Ponadto zmodyfikowano dotychczasowe 

znaczenie pojęcia „zanieczyszczenie”.  

W art. 1 w pkt 5 noweli zmodyfikowano art. 21 Prawa wodnego, dotychczas 

określający, że utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właścicieli. Po zmianie 

utrzymywanie wód stanowić ma obowiązek właściciela, obejmując działania wynikające z 

planu utrzymania wód oraz z niego niewynikające, jeżeli zachodzi pilna i uzasadniona 

konieczność realizacji tych działań z uwagi na zapewnienie ochrony przed powodzią lub w 

związku z koniecznością usunięcia skutków powodzi. 

Zgodnie z ust. 1a dodawanym do art. 22 ust. 1a Prawa wodnego, utrzymywanie wód 

ma na celu zapewnienie m.in. ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi, 

spływu lodów oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych, 

właściwych warunków korzystania z wód oraz właściwego działania urządzeń wodnych. W 

myśl ust. 1b w tym przepisie, utrzymywanie wód jest realizowane w szczególności przez 

wykaszanie roślin z dna oraz brzegów, usuwanie roślin pływających i korzeniących się w 

dnie, usuwanie przeszkód ze śródlądowych wód powierzchniowych, zasypywanie wyrw w 

brzegach i dnie, udrażnianie wód oraz remonty i konserwacje budowli oraz urządzeń 

wodnych. 

W art. 1 w pkt 15 noweli (art. 43 ustawy – Prawo wodne ), zmodyfikowano zasady 

realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Aglomeracje o 

równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone w systemy 

kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków albo 

końcowymi punktami zrzutu tych ścieków, zgodnie z ustaleniami programu.  

Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały, sejmik województwa. Jeżeli aglomeracja 

obejmowałaby tereny położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do 

wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się 

znajdować największa część aglomeracji.  

Wyznaczenie aglomeracji nastąpi po uzgodnieniu przez marszałka województwa z 

właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub z właściwym 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych 
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gmin. Do art. 43 ustawy – Prawo wodne dodano nowy ust. 3d, przewidujący przeprowadzanie 

co dwa lata przeglądów obszarów i granic aglomeracji i w razie potrzeby dokonywanie w 

nich zmian. 

W art. 1 w pkt 25 w lit. d noweli zaproponowano rozszerzenie art. 88h Prawa 

wodnego o ust. 13, nadający planom zarządzania ryzykiem powodziowym formę 

rozporządzenia. Tę samą rangę mają mieć także plany gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza oraz plany przeciwdziałania skutkom suszy.  

W art. 1 w pkt 36 noweli uregulowano zawartość oraz tryb ustanawiania nowego 

dokumentu planistycznego – planu utrzymania wód. Plan będzie zawierał w szczególności 

określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują 

zagrożenia swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wykaz będących własnością 

Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla 

zarządzania wodami oraz wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

ustawy – Prawo wodne.  

Plan utrzymania wód, po uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej oraz właściwymi marszałkami województw, przyjmuje w drodze aktu prawa 

miejscowego dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 

W art. 2 noweli zaproponowano zmiany w ustawie o ochronie przyrody. W 

dotychczasowym stanie prawnym, na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody, 

prowadzenie robót wodnych na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, 

następuje na podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ustala 

warunki prowadzenia robót.  

Decyzja o ustaleniu warunków prowadzenia robót ma zostać zastąpiona instytucją 

zgłoszenia. Zgłoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska podlegać będzie 

prowadzenie na obszarach form ochrony przyrody, w rybackich obrębach ochronnych, a 

także w obrębie cieków naturalnych, działań wymienionych w art. 22 ust. 1b ustawy – Prawo 

wodne, melioracji wodnych, wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych 

materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód oraz innych działań obejmujących 

roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe. 

Zgłoszenia należy dokonać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia 

wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych, a jeżeli te pozwolenia nie są wymagane – przed rozpoczęciem 

działań.  
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Do prowadzenia prac będzie można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniesie, w drodze decyzji, 

sprzeciwu, przy czym nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu 

ich rozpoczęcia.  

W decyzji o sprzeciwie regionalny dyrektor ochrony środowiska może nałożyć 

obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań, jeżeli prowadzenie robót 

mogłoby naruszać przepisy dotyczące form ochrony przyrody albo spowodować pogorszenie 

stanu środowiska. Wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań następuje przed 

uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na 

realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, a jeżeli pozwolenia te nie są 

wymagane – przed rozpoczęciem prowadzenia prac wymagających zgłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 66. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia b.r. 

pochodziła z przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu 

wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Prace nad projektem prowadziła Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa, która skierowała go do podkomisji. W II czytaniu zgłoszono do 

projektu dwie poprawki, które jednak nie uzyskały poparcia. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 296 posłów, przy 140 głosach przeciw i 1 

wstrzymującym się.  

 

III. Uwagi. 

1) W art. 1 w pkt 5 noweli zmodyfikowano art. 21 Prawa wodnego, dotychczas określający, 

że utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właścicieli. Po zmianie utrzymywanie 

wód stanowić ma obowiązek właściciela, obejmując działania wynikające z planu 

utrzymania wód oraz z niego niewynikające, jeżeli zachodzi pilna i uzasadniona 

konieczność realizacji tych działań z uwagi na zapewnienie ochrony przed powodzią lub 

w związku z koniecznością usunięcia skutków powodzi. 

 Zapis taki może budzić wątpliwości w zakresie jego zgodności z zasadą 

proporcjonalności, o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi, 

że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanowione tylko w ustawie.  
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Rozszerzenie obowiązków właścicieli wód o bliżej nieokreślone powinności, może być 

w tym kontekście uznane za regulację zbyt ogólną.  

Warto przy tym zauważyć, że już w aktualnym stanie prawnym dopuszczalne jest 

korzystanie z wód w rozmiarze i w czasie wynikającym z konieczności zwalczania 

poważnych awarii, klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń grożących życiu, zdrowiu 

lub mieniu w znacznych rozmiarach (art. 33 Prawa wodnego). 

 

2) Zgodnie z art. 38c ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego (art. 1 pkt 10 noweli), ochrona wód 

powierzchniowych przed zanieczyszczeniem obejmuje m.in. ograniczanie emisji do wód 

ze źródeł zanieczyszczeń punktowych przy zastosowaniu dopuszczalnych wartości 

emisji rozumianych jako masa, stężenie lub poziom emisji substancji lub energii, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 lub na podstawie 

najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Przez najlepsze dostępne techniki 

rozumie się najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i 

metod prowadzenia danej działalności, przy czym nie stanowią same w sobie podstawy 

do wydawania jakichkolwiek przepisów prawa. 

Propozycja poprawki: 

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”; 

 

3) W dotychczasowym stanie prawnym, zgodnie z art. 88h Prawa wodnego, plany 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy przygotowuje Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki wodnej. Z kolei plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów 

wodnych przygotowują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a plany 

zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód 

wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.  

W art. 1 w pkt 25 noweli zaproponowano zmianę tego modelu w ten sposób, aby plany 

zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy przyjmowała Rada 

Ministrów w drodze rozporządzenia (art. 88h ust. 13). Przy okazji tej zmiany, 

zmodyfikowano także ust. 2 i 3 w art. 88h – będą one stanowić, że wskazane tam organy 



– 6 – 

 

przygotowują projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym, a nie jak dotychczas 

– same plany.  

W świetle takiej regulacji należy więc wnioskować, że Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej z jednej strony będzie przyjmował plany, o których mowa w art. 88h 

ust. 2 i 3, z drugiej zaś - przygotowywał projekty planów zarzadzania ryzykiem 

powodziowym dla obszarów dorzeczy, przyjmowane następnie przez Radę Ministrów. 

Jeśli taki jest zamysł ustawodawcy, należy go w sposób nie budzący wątpliwości opisać w 

ustawie. Dodatkowo zmiany wymagają: art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 92 ust. 3 pkt 6 

określające kompetencje organów dotychczas przygotowujących plany zarządzania 

ryzykiem powodziowym, a po zmianie przepisów – projekty takich planów. 

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 25 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „ust. 2-5” zastępuje się 

wyrazami „ust. 1-5” oraz  dodaje się ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: 

1) przyjmuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych i 

plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód 

wewnętrznych; 

2) przygotowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, 

projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.”; 

2) w art. 1 po pkt 28 dodaje się pkt 28… i 28… w brzmieniu: 

„28…) w art. 90 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych i plany 

zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód 

wewnętrznych oraz, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki 

wodnej, projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów 

dorzeczy,”; 

28…) w art. 92 w ust. 3, pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) przygotowanie projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

regionów wodnych;”;”; 

 

4) Na podstawie art. 88h ust. 10 Prawa wodnego, plany zarządzania ryzykiem powodziowym 

podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. W świetle art. 1 pkt 25 

noweli otwarta pozostaje odpowiedź na pytanie, czy formę rozporządzenia Rady 
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Ministrów powinny mieć także aktualizacje planu zarzadzania ryzykiem powodziowym 

dla obszarów dorzeczy.  

Propozycja poprawki: 

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”; 

 

5) Na podstawie art. 88s ust. 1 Prawa wodnego, dotychczas plany przeciwdziałania skutkom 

suszy na obszarach dorzeczy przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej i 

ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi. Z kolei zgodnie z art. 88s ust. 8 (art. 1 pkt 

28 noweli), po wejściu w życie opiniowanej ustawy Rada Ministrów ma przyjmować 

plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy w drodze rozporządzenia. 

 W świetle takiej regulacji przyjąć należy, że – analogicznie do planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy – plan przeciwdziałania skutkom suszy 

na obszarach dorzeczy jest projektem dokumentu dopóty, dopóki nie zostanie przyjęty 

przez Radę Ministrów.  

Propozycje poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 28 po wyrazach „w art. 88s” dodaje się dwukropek, pozostałą treść 

oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy 

przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej i ministrem właściwym do spraw 

rozwoju wsi.”,”; 

2) w art. 1 po pkt 28 dodaje się pkt 28… w brzmieniu: 

„28…) w art. 90 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy;”; 

 

6) Na podstawie art. 88s ust. 6 Prawa wodnego, plany przeciwdziałania skutkom suszy co 6 

lat podlegają aktualizacji. Przesądzić należy, czy formę rozporządzenia Rady Ministrów 

powinny mieć także aktualizacje planu przeciwdziałania skutkom suszy dla obszarów 

dorzeczy.  
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Propozycja poprawki: 

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”; 

 

7) W myśl art. 114 ust. 5 Prawa wodnego (art. 1 pkt 35 noweli), Rada Ministrów przyjmuje 

plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w drodze rozporządzenia, kierując 

się koniecznością zapewnienia osiągnięcia celów środowiskowych oraz powszechnym 

charakterem tego planu. Analogicznie do sytuacji opisanej w punkcie poprzedzającym, 

przesądzić należy, czy formę rozporządzenia Rady Ministrów powinny mieć także 

aktualizacje planu plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.  

Propozycja poprawki: 

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”; 
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