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Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy *

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

(druk sejmowy nr 2106)

 Uwagi metodologiczne

Analiza projektu aktu prawnego powinna uwzględniać określone elementy. W samym pro-
jekcie eksponuje się konieczność uchwalenia tej ustawy ze względu na potrzebę dostosowa-
nia prawa polskiego do prawa europejskiego. Jednak owo założenie projektodawcy nie może 
być wartością samą w sobie, gdyż wymaga też uwzględnienia innych aspektów i elementów. 
Przede wszystkim projekt ten powinien uwzględniać nadrzędną rolę Konstytucji RP, nawet 
nad prawem europejskim. Projekt musi być zatem konfrontowany nie tylko z prawem europej-
skim, ale również z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

W dalszej kolejności należy również uwzględniać spójność języka prawnego tej ustawy 
z cała ustawą – Prawo wodne, jak również z całym systemem prawnym. Dostrzegalnym man-
kamentem polskiego prawa jest niespójność poszczególnych aktów prawnych. Nie bez zna-
czenia dla oceny projektu ustawy są kwestie związane z koniecznością uwzględniania całości 
systemu prawa polskiego. Znowelizowana ustawa, nawet jeśli jako priorytet traktuje się ko-
nieczność implementacji, nie funkcjonuje w oderwaniu od innych aktów prawa polskiego, 
z którymi musi być spójna i stanowić jeden logiczny ciąg regulacji. 

Ustawodawca zwykły zobligowany jest również do formowania norm generalnych i abs-
trakcyjnych, wobec powyższego ocena projektu aktu prawnego powinna również uwzględ-
niać i te okoliczności. Zbadać trzeba, czy ustawodawca zapewnia generalny i abstrakcyjny 
charakter norm prawnych i czy nie dominuje w nich zbyt kazuistyczne podejście, z drugiej 
jednak strony, akty prawne, w których za priorytetowy cel postawiono implementację prawa 
europejskiego, wykazują odmienną cechę, której również należy unikać. Polega ona na tym, że 
normy aktu implementującego prawo europejskie są zbyt generalne i abstrakcyjne, a legislator 
zwykły nie potrafi skonkretyzować normy prawa europejskiego. Skutkuje to używaniem ogól-
nych sformułowań i zwrotów i brakiem wymaganej niekiedy precyzji.

Ocena projektu aktu prawnego nie może również pomijać problematyki praw i wolności 
jednostki. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na dwie bardzo istotne okoliczności, które 
z punktu widzenia techniki kształtowania treści normy prawnej mają istotne znaczenie. Pierw-
szą okolicznością jest kształtowanie norm prawnych, tak by w maksymalny sposób chronić 
i urzeczywistniać prawa i wolności jednostki. 

Drugą okolicznością jest konieczność nakładania na jednostkę obowiązków jedynie w uza-
sadnionych sytuacjach (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), a normy prawne nakładające na jednostkę 
obowiązki winny być bardzo precyzyjne. Normy regulujące obowiązki nie podlegają wykładni 
rozszerzającej, a w zasadzie powinny być interpretowane ściśle a nawet ścieśniająco. Również 
i te okoliczności należy mieć na względzie dokonując oceny proponowanego aktu prawnego. 

* Profesor doktor habilitowany z zakresu prawa ochrony środowiska, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środo-
wiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny
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Powyżej wskazane uwagi, które wydają się być oczywiste, nie zawsze były przez Autora 
projektu uwzględniane i respektowane. Postawił On sobie bowiem za zasadniczy cel imple-
mentację prawa europejskiego, co nieraz miało przełożenie na utratę perspektywy jurydycznej 
pozostałych elementów, według których dokonuje się oceny projektowanych zmian.

Uwagi ogólne

Projektodawca wskazał, iż podstawowym, żeby nie rzec jedynym, celem projektowanego 
aktu jest konieczność implementacji prawa europejskiego do systemu prawa polskiego. Pro-
ponowany akt prawny rzeczywiście prima facie, do takiej implementacji zmierza. Cechuje go 
jednak charakterystyczny dla polskiego prawodawcy sposób implementacji polegający na jak 
najwierniejszym wprowadzeniu do porządku prawnego treści przepisów prawa europejskiego. 
Tymczasem właściwie przeprowadzona implementacja nie polega na wiernym odtwarzaniu 
przepisów prawa europejskiego, a na osiągnięciu celu, który europejski legislator postawił 
przed określonymi aktami prawnymi. 

W opiniowanym akcie prawnym projektodawca nie uniknął prób jak najwierniejszego od-
tworzenia treści prawa europejskiego w projekcie aktu prawnego, co skutkuje niestety tym, że 
pozostał on na niepożądanym niekiedy poziomie ogólności. Dotyczy to przede wszystkim tych 
obszarów regulacji, które wiążą się z nakładaniem obowiązków na poszczególne podmioty, 
względnie, które wiążą się z wprowadzaniem okoliczności ocennych, w sytuacji gdy od tej 
oceny może zależeć ewentualne ograniczanie praw i wolności jednostki. 

Nie bez znaczenia jest również zbyt ogólna regulacja w sytuacji, gdy ustawodawca przy-
znaje kompetencje organowi administracji publicznej. Zauważyć też należy, że proponowana 
nowelizacja prawa wodnego jest niemała i praktycznie dotyka wszystkich jego obszarów.

Oczywiście opinia o projekcie ustawy zmieniającej nie jest miejscem właściwym dla wy-
rażenia wątpliwości co do zasadności regulowania w prawie wodnym kwestii związanych 
z powodzią i suszą. Uwaga projektodawcy koncentruje się przede wszystkim na zmienianiu 
treści poszczególnych przepisów. Niekiedy zmianie ulega brzmienie przepisów, niekiedy pro-
jektodawca dodaje pewne elementy, a niekiedy wreszcie wykreśla. Stosunkowo rzadko pro-
jektodawca dodaje nowe przepisy. Dotyczy to przede wszystkim wprowadzenia do polskiego 
systemu prawa nowych, dotychczas nieznanych definicji i pojęć.

Analiza szczegółowa

W projekcie ustawy zaproponowano zmianę art. 9 poprzez dodanie 19 definicji legalnych. 
Jak na ustawę nowelizującą dodanie takiej liczby nowych definicji jest spore, tym bardziej, że 
dotyczą jednego z kluczowych przepisów dla całej ustawy jakim jest art. 9. Przepis ten zawiera 
tzw. słowniczek ustawowy, w którym prawodawca wyjaśnia podstawowe pojęcia, którymi się 
posługuje. Mankamentem proponowanych definicji jest stosowanie zwrotów niedookreślo-
nych, które mogą w praktyce przysporzyć adresatom normy prawnej i organom administra-
cji publicznej problemów. W definicji 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i użyto odpowiednio sformułowań 
„jest określany co najmniej jako dobry” albo „jest określany jako dobry”. W definicjach tych 
sformułowania te odgrywają bardzo istotną rolę, gdyż wyznaczają pułap uznania istnienia 
przykładowo dobrego potencjału ekologicznego lub nieistnienia dobrego potencjału ekolo-
gicznego. We wszystkich tych definicjach ów dobry stan nie zaistnieje wtedy, kiedy poziom 
owego stanu nie zostanie określony jako dobry lub co najmniej dobry. Określenie stanu zatem 
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jako dobry albo jako co najmniej dobry we wszystkich tych definicjach powoduje taki skutek, 
że albo dana definicja będzie miała zastosowanie albo nie. 

W każdym z tych przypadków projektodawca posłużył się stroną bierną. Pociąga to dla kon-
strukcji tych przepisów, a w konsekwencji również i dla samego zastosowania definicji, określo-
ne konsekwencje. Nie wskazuje się bowiem kto ten stan ma określać jako dobry lub co najmniej 
dobry i w jakim trybie, a także według jakich kryteriów. Spowoduje to taki skutek, że organ 
administracji publicznej będzie mógł dokonywać oceny tego elementu dowolnie, co stanowi po-
ważny problem przy stosowaniu instrumentów sankcyjnych. Również i adresat normy prawnej 
w osobie określonego podmiotu nie wie, czy to on określa ów stan, czy nie. Nie wie również we-
dług jakich kryteriów i w jakim trybie ma dojść do oceny stanu jako dobry lub co najmniej dobry. 

Zastrzeżenia budzi również konstrukcja proponowanego art. 21 ust. 1. Istotą zapropono-
wanego podziału jest okoliczność, czy określone działania, będące przedmiotem obowiązków 
właściciela wody, wynikają z planu utrzymania wód, czy też nie wynikają. W tym drugim 
przypadku projektodawca wskazał na okoliczności, które uzasadniają przyjęcie, iż właściciel 
wody jest zobowiązany podjąć działania niewynikające z planu utrzymania wód. W mojej 
ocenie można byłoby uniknąć podziału na punkty, ujmując ów podział w jednolitym tekście 
w ramach jednego, dwóch zdań.

W przypadku art. 21 rodzi się jeszcze bardziej istotny problem niż sama tylko redakcja tego 
przepisu, gdyż jest to przepis nakładający obowiązki na właścicieli wód (wody). Nałożenie 
obowiązku zawsze stanowi ingerencję w sferę prawa własności i musi być oceniane z punk-
tu widzenia konstytucyjnych standardów ochrony tej własności, przede wszystkim z punktu 
widzenia art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. Zastrzeżenia budzi mała precyzyjność obowiązków. 
O ile w przypadku obowiązków wynikających z planu utrzymania wód istnieje łatwy sposób 
identyfikacji zakresu i kształtu obowiązków, o tyle w przypadku obowiązków obejmujących 
działania niewynikające z planu utrzymania wód takiej precyzji już osiągnąć nie można. Nie 
ma bowiem normatywnego wzorca zachowania właściciela wód, skoro działania nie wynikają 
z planu utrzymania wód. Powstaje zatem pytanie, na czym te działania, niewynikające z planu 
utrzymania wód, mają polegać. Wprawdzie projektodawca wskazuje na pilną i uzasadnioną 
konieczność realizacji takowych działań z uwagi na zapewnienie ochrony przed powodzią lub 
w związku z koniecznością usunięcia skutków powodzi, niemniej jednak są to jedynie prze-
słanki, kiedy obowiązek będzie miał miejsce, pomimo iż nie wynika z planu utrzymania wód. 
Wątpliwości natury konstytucyjnej budzą również zwroty niedookreślone jak „pilna i uzasad-
niona konieczność”, „konieczność usunięcia skutków powodzi”.

Należy zgłosić również uwagi pod adresem projektowanego art. 22. W projekcie tego prze-
pisu wskazano, że utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych, jak również morskich 
wód wewnętrznych polega na zachowaniu stanu ich dna lub brzegów. Wprawdzie konstrukcja 
ta pochodzi z obecnego art. 22, niemniej jednak nie jest ona właściwa i przy okazji nowelizacji 
można byłoby rozważyć zmianę konstrukcji. Prawo wodne1 wyraźnie bowiem oddziela kwe-
stie związane z własnością wód od własności gruntu pod wodami.

Tymczasem w art. 22 łączy się problem utrzymania wód z utrzymaniem dna lub brzegu. 
Słusznie postulowany obowiązek utrzymania dna lub brzegu powinien być jednak połączony 
z obowiązkami właścicieli gruntów, a nie z obowiązkami w strefie utrzymania wód. Wszak 
woda nie ma ani dna, ani brzegów. 

W art. 22 w dodawanym ust. 1a wątpliwości budzą punkty 2, 3 i 4 . W przypadku punktu 
2 konstrukcja ust. 1a wskazuje na cele jakie mają być zapewnione poprzez utrzymywanie 
wód. Pośrednio więc kształtują one obowiązki właściciela wód. Cele te powinny być zatem 

1  Ustawa – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145)
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określone precyzyjnie. Tymczasem w punkcie drugim posłużono się pojęciem „niekorzystne 
zjawiska lodowe”. A contrario oznacza to, że istnieją korzystne zjawiska lodowe, które nie 
wiążą się w jakikolwiek sposób z utrzymywaniem wód. Nie jest jasne co pojęcie „zjawiska 
lodowe” oznacza. Ponadto w punkcie tym posłużono się liczbą mnogą spływu lodów, podczas 
gdy mamy do czynienia z jednym lodem, a nie wieloma lodami. Zasadne będzie zatem użycie 
w tym przepisie liczby pojedynczej. 

Zastrzeżenia należy również zgłosić pod adresem punktu 3, w którym wprowadzono jako 
cel utrzymywania wód, utrzymywanie zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funk-
cjonowanie urządzeń wodnych. Intencja projektodawcy jest tutaj jasna, natomiast rodzi się 
pytanie o możliwość osiągnięcia takiego celu. Projektodawca oczekuje, że zwierciadło wody 
będzie utrzymywane na takim poziomie, aby urządzenia wodne funkcjonowały prawidłowo. 
Wprowadzenie takiego celu wymagałoby rozbudowania dalszych elementów ustawy poprzez 
wprowadzenie instrumentów zapewniających lub służących osiągnięciu tego celu. Prawo 
wodne nie zawiera regulacji w tym zakresie, co czyni ten cel niemożliwym do osiągnięcia, 
albo przynajmniej postrzeganym w kontekście jedynie postulatu. 

Z punktu widzenia konstytucyjnego wątpliwości pojawiają się również w związku z użyciem ko-
lejnego niedookreślonego zwrotu jakim jest zwrot „umożliwiające funkcjonowanie urządzeń wod-
nych”. Nie precyzuje się kiedy ów warunek zostanie spełniony, a dokładniej rzecz ujmując, według 
jakich kryteriów oceniać czy zachowano możliwość funkcjonowania urządzeń wodnych. Okolicz-
ność ta ma w mojej opinii charakter ocenny, a ocena, czy umożliwiono funkcjonowanie urządzeń 
wodnych następuje według kryteriów pozanormatywnych. Przypomina to nieco konstrukcję z art. 
3051 Kc, w której to ustawodawca reguluje służebność przesyłu. W tym przypadku treść służebności 
przesyłu ma być zgodna z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych. O ile jednak brak określoności 
w prawie prywatnym jest dopuszczalny, o tyle w prawie publicznym już nie. 

W punkcie czwartym ustępu 1a, art. 22 wskazano na kolejny cel utrzymywania wód, jakim 
jest zapewnienie właściwych warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych. Pro-
jektodawca nie określił jednak jakie to są właściwe warunki eksploatacyjne. Odesłał wpraw-
dzie do ustawy o żegludze śródlądowej2, niemniej jednak, jeśli miał na myśli warunki okre-
ślone w tej ustawie, to samo odesłanie jest zbędne. Wystarczyło wskazać, że utrzymanie wód 
ma również na celu zapewnienie warunków dla żeglugi śródlądowej określonych w odrębnych 
przepisach, ewentualnie określonych w ustawie o żegludze śródlądowej. 

Katalog sposobów utrzymywania wód zaproponowany w art. 22 ust. 1b jest katalogiem za-
wierającym obowiązki, które w istocie nie dotyczą li tylko wód. Trudno negować racjonalność 
zaproponowanych tam rozwiązań, niemniej jednak są to obowiązki, których adresatem powi-
nien być właściciel gruntu pod wodami lub właściciel gruntu przylegającego bezpośrednio do 
wody. Zasadniczo właściciel wody jest jednocześnie właścicielem gruntu pod wodami. Jednak 
jak już wyżej wskazywano, sam prawodawca wyraźnie i konsekwentnie oddziela własność 
gruntu pod wodami od własności wód. 

W konstrukcji utrzymywania wód te elementy się ze sobą zlewają, co w istocie prowadzi do 
utożsamiania obowiązków właściciela gruntów i obowiązku właściciela wód. W znakomitej 
większości przypadków to utożsamienie jest w pełni uzasadnione, niemniej jednak nie można 
wykluczyć sytuacji pewnej odrębności w kwestiach prawa własności i konsekwencji w postaci 
ingerencji w sferę prawa własności. 

Propozycja art. 38b ust. 1 dotyczy definicji pojęcia „cele środowiskowe”. W przepisie tym 
zaproponowano typową definicję legalną, która moim zdaniem powinna być w art. 9, zawiera-
jącym słownik pojęć ustawowych. 

2  Ustawa o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1458)
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Art 38c ust. 2 jest całkowicie zbędny. Projektodawca chce osiągnąć dzięki temu przepisowi 
cel, polegający na tym, że adresat normy prawnej będzie związany bardziej rygorystycznymi 
dopuszczalnymi wartościami emisji, niż te, które określono w prawie polskim, jeśli oczywi-
ście wynikają z przepisów prawa Unii Europejskiej. Przepis ten jest przykładem kolejnej re-
gulacji nakładającej obowiązki. Tym razem obowiązki te dotyczą parametrów wartości emisji. 

Źródłem obowiązku zachowania wartości emisji musi być co najmniej ustawa, z ewentual-
nym zastrzeżeniem określania tych wartości w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy. 
Odesłanie do przepisów Unii Europejskiej jest w tym wypadku całkowicie zbędne, gdyż nie-
zależnie od art. 38c ust. 2 i tak adresata normy prawnej wiązałyby przepisy Unii Europejskiej. 

Ponadto posłużono się tutaj bardzo ogólnym sformułowaniem „przepisy prawa Unii Eu-
ropejskiej”, co w istocie nie uwzględnia specyfiki systemu prawa Unii Europejskiej. Wska-
zać należy na różnorodność tych źródeł i w konsekwencji na ich obowiązywalność pośred-
nią lub bezpośrednią. Zasadą jest bezpośrednie obowiązywanie rozporządzeń, co czyni art. 
38c ust. 2 zbędnym, bo i tak bardziej rygorystyczne rozporządzenie będzie wiązało adresata 
normy prawnej. 

W przypadku dyrektyw i decyzji problem jest nieco bardziej poważny, gdyż w zasadzie te 
źródła prawa Unii Europejskiej wiążą Państwa Członkowskie, a nie jednostki. Z kolei w przy-
padku braku implementacji lub niewłaściwej implementacji i tak akty prawa Unii Europejskiej 
będą mogły być bezpośrednio stosowane, co również będzie czyniło art. 38c ust. 2 zbędnym.

Jednak z punktu widzenia jednostki, ma znaczenie stabilność aktów prawnych regulujących 
jej sytuację i nie może ona stać przed dylematem własnej oceny, czy dyrektywa została pra-
widłowo implementowana, czy nie, i czy można ją w tej sytuacji stosować, czy też stosować 
należy polską ustawę implementującą. Dalsze rozważania tej kwestii pozostają poza zakresem 
opinii, niemniej jednak w konkluzji można i należy stwierdzić, że art. 38c ust. 2 jest zbędny. 

Wątpliwości budzi również art. 38e ust. 2. W tym przepisie wskazano, iż realizując cele 
określone w ust.1 podejmuje się w szczególności działania określone w programie wodno-
-środowiskowym kraju. Przede wszystkim zastrzeżenia budzi użycie formy bezosobowej „po-
dejmuje się”, gdyż nie wiadomo, kto jest adresatem obowiązku i kto powinien te działania 
podjąć. Implikuje to dalsze konsekwencje, gdyż jeśli adresatem obowiązku podjęcia działań 
jest wyłącznie organ administracji publicznej, to do dalszej części tego przepisu zastrzeżeń 
mieć nie można. Natomiast jeśli adresatem tej normy jest także inny podmiot prawa, to odsy-
łanie do działań określonych w programie wodno-środowiskowym jest niewłaściwe. Program 
wodno-środowiskowy nie jest bowiem aktem prawa powszechnie obowiązującego i nie mieści 
się w katalogu źródeł prawa, wymienionym w art. 87 Konstytucji RP. Nie może więc rzutować 
na sytuację prawną jednostki i określać jej obowiązków. Narusza to standard konstytucyjny 
określony w art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

W art. 43 ust. 1 posłużono się sformułowaniem „kanalizacja zbiorcza”, a ściślej rzecz ujmu-
jąc, system kanalizacji zbiorczej. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków3 nie posługuje się pojęciem kanalizacja zbiorcza, wobec czego nie 
wiadomo, co owo pojęcie oznacza, czy są to urządzenia kanalizacyjne, czy jest to sieć kanali-
zacyjna, czy jest to kanalizacja sanitarna, czy jest to również kanalizacja służąca do odprowa-
dzania wód opadowych i roztopowych. 

Wątpliwość natury konstrukcyjnej budzi również art. 43 ust. 2. W przepisie tym zdefiniowa-
no pojęcie aglomeracji. Z punktu widzenia konstrukcji całej ustawy należałoby się zastanowić, 
czy pojęcie to nie powinno być zdefiniowane w art. 9 w ramach tzw. słowniczka ustawowego. 

3  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 123, poz. 858)



Biuro Analiz i Dokumentacji, Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych

W art. 43 ust. 3d posłużono się pojęciem „przegląd obszarów i granic aglomeracji”. Nie za 
bardzo wiadomo na czym ten przegląd ma polegać i jakie okoliczności mają być brane pod 
uwagę, czy skuteczność funkcjonowania aglomeracji, czy jej obszar, czy wydajność.

Podobną uwagę należy poczynić wobec art. 88a ust. 5, w którym wskazano, iż ochronę 
przed powodzią prowadzi się w sposób zapewniający koordynację z działaniami służącymi 
osiągnięciu celów środowiskowych i ochronie wód. Projektodawca nie jest precyzyjny, gdyż 
nie wskazuje, na czym owa koordynacja ma polegać. Art. 88c ust. 7 jest zbędny. W propo-
zycji tego przepisu intencją ustawodawcy było wskazanie, że wymiana informacji następuje 
w trybie i zakresie określonym w umowach międzynarodowych. Takie podejście oznacza, że 
ta wymiana informacji może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w umowach między-
narodowych tylko dlatego, że to wynika z art. 88c ust. 7. 

Tymczasem wymiana tych informacji w trybie i na zasadach określonych w umowach mię-
dzynarodowych i obowiązek wymiany informacji wcale nie będzie następował ze względu na 
treść art. 88c ust. 7, a ze względu na to, że zgodnie z art. 9 Konstytucji Rzeczpospolita Polska 
przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. 

Wątpliwości budzi propozycja brzmienia art. 7 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej. W art. 7 ust. 1 
posłużono się pojęciem „dokonają przeglądu pozwoleń”. Po raz kolejny projektodawca nie jest 
precyzyjny, na czym ma polegać przegląd pozwoleń. Poważniejszym jednak mankamentem jest 
rozwiązanie przyjęte w ust. 2, w którym wskazano, że zmiana pozwoleń, albo ich uchylenie i wy-
danie nowych może nastąpić bez zgody strony. Rozwiązanie to budzi istotne zastrzeżenia natury 
konstytucyjnej, szczególnie w kontekście koncepcji praw nabytych. Ponadto stoi w opozycji do 
przyjętych rozwiązań, iż pozwolenia w prawie ochrony środowiska wydawane są na wniosek.

 Nie można pomijać okoliczności, że na podstawie stosownych pozwoleń wodno-prawnych 
lub pozwoleń zintegrowanych określone podmioty ukształtowały już swoją działalność, po-
niosły w tym zakresie wydatki, jak również uzyskały już inne decyzje zdeterminowane treścią 
tych pozwoleń. Na podstawie tych pozwoleń ich adresaci nabyli też określone uprawnienia 
do korzystania ze środowiska. Istnieje obawa, że adresaci tych pozwoleń mogą utracić swoje 
uprawnienia, które są w toku. Ukształtowali oni bowiem swoją działalność w perspektywie 
całego okresu, na który pozwolenia zostały wydane. 

Trzeba też zauważyć, że instytucja pozwoleń w prawie ochrony środowiska opiera się na 
koncepcji ich wydawania, zmiany i uchyleń, co do zasady na wniosek. Ewentualne działania 
z urzędu są dopuszczalne jedynie w przypadkach enumeratywnie wymienionych w ustawie 
i dotyczą wygaszania pozwolenia, jego cofnięcia za odszkodowaniem lub bez. Tymczasem 
w analizowanym przepisie przyznano organowi administracji publicznej kompetencje do 
uchylenia lub zmiany z urzędu pozwoleń, nie określając w jakich przypadkach owa zmiana 
lub uchylenie nastąpi. Należy się domyślać, że owo uchylenie lub zmiana jest konsekwencją 
nowelizacji, jak również przeglądu pozwoleń, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ponieważ jednak 
projektodawca nie wskazuje na czym ten przegląd ma polegać, wątpliwości są uzasadnione. 

W art.19 ustawy nowelizacyjnej wskazano, jakie maksymalne limity wydatków obowią-
zują jednostki samorządu terytorialnego. Wskazane pułapy naruszają konstytucyjną ochronę 
samorządu terytorialnego, gdyż projektodawca określa, ile dana jednostka samorządu teryto-
rialnego może wydać swoich własnych środków na określone działania. Ogranicza się w ten 
sposób samorządność limitując wydatki. Nawet wprowadzenie mechanizmu korygującego nie 
stanowi wystarczającej podstawy do przyjęcia, iż zachowano standardy konstytucyjnej ochro-
ny jednostki samorządu terytorialnego. 
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Prof. dr hab. Bartosz  Rakoczy

Opinia o ustawie o zmianie ustawy  
– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

(druk senacki nr 621)

Opinia ma na celu przedstawienie propozycji przepisów kwestionowanych we wcześniej-
szej opinii dotyczącej projektu ustawy. Na wstępie należy stwierdzić, że nie w każdym przy-
padku negacji zaproponowanych w projekcie ustawy przepisów, da się zastosować mecha-
nizm zastąpienia wadliwie skonstruowanego przepisu przepisem skonstruowanym w sposób 
właściwy. 

W niektórych przypadkach, na które wskazywano, problem jest znacznie głębszy niż tylko 
redakcja przepisu i nie ma możliwości usunięcia istniejącej wady bez zmiany całej ustawy. 
Kwestia ta dotyczy przede wszystkim definicji ustawowych. Podtrzymując swoją ocenę wadli-
wości skonstruowania tych decyzji wskazuję, że wyeliminowanie tych wad wymagałoby prze-
budowania całej ustawy nowelizującej. Należałoby bowiem wskazać i określić kto, w jakich 
okolicznościach, w jakich warunkach, w jakich sytuacjach i na podstawie jakich kryteriów 
dokonuje ustalenia spełniania tych przesłanek, które w definicjach legalnych występują. 

Natomiast w niektórych przypadkach możliwe jest zaproponowanie innego brzmienia prze-
pisów. 

I.  art. 21
W artykule 21 należałoby pozostawić ust. 1, który jest adresowany generalnie do każdego 

właściciela wody, niezależnie od tego, czy jest on podmiotem publicznym czy prywatnym, 
dlatego też konieczne jest pozostawienie tej klauzuli generalnej. 

Natomiast po tym ustępie należałoby dodać ustęp w następującym brzmieniu: „ Utrzymy-
wanie wód publicznych, o których mowa w art. 10, stanowi obowiązek ich właściciela i obej-
muje 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”.   

II. art. 22 
Ust. 1 powinien otrzymać brzmienie: „Utrzymywanie publicznych śródlądowych wód po-

wierzchniowych, o których mowa w art. 10 ust. 2  oraz morskich wód wewnętrznych polega 
także na zachowaniu stanu dna lub brzegów oraz na remoncie lub konserwacji istniejących 
budowli regulacyjnych” .

Ust. 1 a powinien otrzymać brzmienie: „Utrzymywanie wód ma na celu zapewnienie: 
1) ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi,
2) spływu lodu oraz zapobiegania powstawaniu zjawisk lodowych,
3) warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umoż-

liwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów, linii 
energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,
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4) warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, określonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,

5) działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu technicznego 
i funkcjonalnego,

 − i powinno umożliwić osiągniecie celów środowiskowych określonych w art. 38d ust. 1 
i 2, art. 38e  ust. 1 oraz w art. 38f ust. 1”.

W ust. 1b należałoby usunąć pkt 7, a to z tego względu, że problematyka ta jest regulowana 
w innych aktach prawnych. Ponadto tego typu rozwiązanie przerzucałoby na właściciela wody 
obowiązki udrażniania przepustu i odcinków śródlądowych, podczas gdy obowiązek takich 
działań powinien obciążać właściciela urządzenia wodnego.

III.  art. 38c ust. 2
Art. 38c ust. 2 należy całkowicie usunąć.

IV.  art. 38e ust. 2
Art. 38e ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dążąc do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1, 

właściciel wody podejmuje działania polegające na stopniowym redukowaniu zanieczyszcze-
nia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrosto-
wych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka. Znacząca i utrzymują-
ca się tendencja wzrostowa oznacza znaczący statystycznie i pod względem środowiskowym 
istotny wzrost stężenia substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wy-
rażonej jako wskaźnik w jednolitej części wód podziemnych”.

V.  art. 43     
Ust. 1 powinien otrzymać brzmienie: „ Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców 

powyżej 2.000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunal-
nych, rozumianymi jako sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczal-
niami ścieków komunalnych albo końcowymi punktami zrzutu tych ścieków, zgodnie z ustale-
niami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Końcowymi punktami zrzutu 
ścieków komunalnych są miejsca przyłączenia systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komu-
nalnych w aglomeracji nieposiadającej oczyszczalni ścieków, do systemu kanalizacji zbiorczej 
dla ścieków komunalnych  w aglomeracji posiadającej oczyszczalnię ścieków”.

Ust. 2  zdanie pierwsze, winien być przeniesiony do art. 9, zawierającego słowniczek usta-
wowy. 

Ust. 2 zdanie drugie, winno być usunięte, a to z tego względu, że pojęcie końcowego punktu 
zrzutu będzie zdefiniowane w ust 1.

W art. 9 należałoby dodać definicję systemu kanalizacji zbiorczej – „Sieć kanalizacyjna 
w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858), za-
kończona oczyszczalnią ścieków albo końcowym punktem zrzutu tych ścieków”.

Ust. 3d powinien otrzymać brzmienie: „ Marszałek województwa co 2 lata dokonuje prze-
glądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie ust. 2a, z uwzględnieniem 
kryteriów ich utworzenia określonych w art. 43 ust. 1 oraz zaistniałych zmian równoważnej 
liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje sejmik województwa o ko-
nieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji.”. 

VI. art. 88a ust. 5
Art. 88a ust. 5 powinien otrzymać brzmienie: „Ochronę przed powodzią prowadzi się 

z uwzględnieniem działań służących osiągnięciu celów środowiskowych i ochronie wód”.
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VII. art. 88c, art. 88f ust. 9
Z art. 88c należałoby usunąć ust. 7. Ta sama uwaga dotyczy art. 88f ust. 9 zdanie ostatnie.

VIII. art. 8
Art. 8 ust. 1  ustawy nowelizującej, dotyczący pozwoleń wodno-prawnych i pozwoleń zin-

tegrowanych mógłby otrzymać brzmienie: „Podmioty, którym wydano pozwolenie wodno-
-prawne oraz pozwolenie zintegrowane zobowiązane są w terminie do 31 grudnia 2016 roku 
złożyć wniosek o zmianę tych pozwoleń w zakresie dostosowania ich do warunków określo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 
1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

Natomiast ust. 2 tego przepisu powinien całkowicie zmienić swój charakter i regulować 
sankcję związaną z niewykonaniem obowiązku, o którym mowa w ust. 1, np. „ w przypadku 
niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pozwolenie wodno-prawne oraz pozwo-
lenie zintegrowane wygasają w części, w jakiej powinny być dostosowane do przepisów, do 
których odsyła ust. 1”.  

IX. art. 20
Należy wykreślić z ustawy nowelizującej art. 20, określający maksymalną wysokość środ-

ków, które mogą być wydatkowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wyżej już wskazano, zmiany pozostałych przepisów wymagałyby przebudowy całej 
ustawy, stąd też bez takich działań nie ma możliwości zaproponowania innego brzmienia tych 
przepisów.
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Dr inż. Janusz Żelaziński *

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy  
– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw  

ze szczególnym uwzględnieniem oceny  
implementacji prawa Unii Europejskiej w tym zakresie

(druk sejmowy nr 2016)

1. Wprowadzenie

Sytuacja polskiej gospodarki wodnej jest krytyczna. Jakość wód praktycznie wszystkich 
rzek oraz stan ekosystemów wodnych i od wody zależnych są złe. Na środkowej Wiśle w 2010 
roku wystąpiła powódź o średnim okresie powtarzalności rzędu 25 lat. Maksymalny stan 
780 cm na wodowskazie warszawskim w czerwcu 2010 roku był przekroczony ośmiokrotnie 
w ciągu ponad 200 lat obserwacji. W roku 2010 wystąpiły na tym odcinku Wisły ogromne 
szkody i powstaje pytanie: jakie szkody i zagrożenia dla życia ludzi wywołałoby powtórzenie 
się maksymalnego stanu wody 863 cm zaobserwowanego w Warszawie 26 lipca 1844 roku? 
Wymienione fakty kompromitują polski system ochrony wód i ochrony przeciwpowodziowej.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej i obowiązują nas dwie podstawowe dyrektywy 
regulujące zasady gospodarowania zasobami wodnymi:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 

roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwana 
potocznie ramową dyrektywą wodną,

2. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. 
w sprawie Oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (zwana potocznie dyrektywą 
powodziową).
Krytyczna ocena polskiej gospodarki wodnej znalazła wyraz w licznych pismach Komisji 

Europejskiej. 21 lutego 2013 r. Komisja Europejska wniosła do unijnego Trybunału Sprawie-
dliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową transpozycją europejskich prze-
pisów w dziedzinie ochrony wód. Komisja już wcześnie zwróciła uwagę na brak pełnej trans-
pozycji ramowej dyrektywy wodnej do prawa polskiego. W czerwcu 2008 r. Komisja przesłała 
w tej sprawie do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia. Jako że odpowiedź Polski 
i działania naprawcze nie objęły swoim zakresem wszystkich zastrzeżeń Komisji, w czerwcu 
2010 r. Komisja ponownie wystosowała uzasadnioną opinię. W marcu 2011 r. Polska dokonała 
przeglądu przepisów w dziedzinie ochrony wód, przyjmując w listopadzie tego samego roku 
szereg ustaw. Ponieważ jednak w dalszym ciągu nie usunięto niektórych niedociągnięć stwier-
dzonych w czerwcu 2010 r., Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto 
Polska otrzymała podobny pozew w związku z zanieczyszczeniem wody azotanami. 

Oczekiwania Komisji Europejskiej znalazły wyraz w dokumencie: „Uchwała NR 118/2013 
Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia Planu działania w zakresie pla-

* Dr inż. Janusz Żelaziński – magister inżynier budownictwa wodnego (specjalność hydrologia i gospodarka 
wodna), doktor nauk technicznych. Wieloletni pracownik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na stanowiskach m. in. kierownika zakładu, zastępcy dyrektora ds. badań i docenta; obecnie na emeryturze.
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nowania strategicznego w gospodarce wodnej”. Oto cytat z w/w Uchwały: Komisja Europejska 
oczekuje od Polski w szczególności opracowania przejściowych dokumentów strategicznych 
(tzw. MasterPlanów) dla dorzecza Odry i Wisły, które stanowiłyby uzupełnienie obowiązu-
jących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r. i zapewniałyby 
zgodność projektów przeciwpowodziowych z prawodawstwem europejskim i ustawodawstwem 
krajowym, oraz realizacji programu zwiększania potencjału w administracji publicznej zwią-
zanej z realizacją projektów w gospodarce wodnej ukierunkowanego na pogłębianie znajomo-
ści Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Projekt nowelizacji zawarty w druku sejmowym nr 2016 jest elementem działań podjętych 
w Polsce w dążeniu do spełnienia oczekiwań Komisji Europejskiej.

Niniejsza Opinia jest kolejnym opracowaniem jakie przygotowałem dla Parlamentu (Sejmu 
i Senatu) w związku z oceną polskiego systemu gospodarowania wodami. Wszystkie dotych-
czasowe opinie i ekspertyzy były próbą oceny funkcjonowania tego systemu i były to oceny 
wysoce negatywne. Jestem inżynierem budownictwa wodnego specjalizującym się w proble-
matyce hydrologii i gospodarki wodnej. Problemy prawne traktowałem w moich opracowa-
niach jako jedno z uwarunkowań efektywności gospodarowania wodami. Jako inżynier jestem 
zainteresowany głównie zmianami polityki (definiowania celów gospodarki wodnej) oraz stra-
tegii (sposobów osiągania celów) obserwowanymi w USA i Europie Zachodniej. Wielokrotnie 
i bezskutecznie staram się od lat zwrócić uwagę na rażący anachronizm polskiej polityki i stra-
tegii w dziedzinie gospodarki wodnej. Mankamenty polskiego prawa wodnego, wielokrotnie 
nowelizowanego w ostatnich 25 latach, wydawały mi się sprawą drugorzędną w stosunku do 
dysfunkcjonalnego systemu organizacyjnego, jak również niskich kwalifikacji kadry zajmują-
cej się gospodarką wodną. 

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, gdy prawo europejskie stało się 
prawem obowiązującym w Polsce, konieczność implementacji prawa europejskiego stała się 
problemem palącym, ponieważ:

 y brak implementacji skutkuje zablokowaniem przez Komisję Europejską finansowania 
przedsięwzięć gospodarki wodnej,

 y tworzone w Polsce plany i programy gospodarki wodnej, jak również działania utrzy-
maniowe na rzekach oraz realizowane inwestycje są w opinii Komisji Europejskiej nie-
zgodne z prawem europejskim,

 y w związku z wymienionymi wyżej faktami Polsce grożą dotkliwe kary finansowe.
W dalszej części niniejszej opinii koncentruję się na problematyce możliwości realizacji 

postulatów wynikających z prawa europejskiego to jest ramowej dyrektywy wodnej i dyrek-
tywy powodziowej. Ponieważ opiniowany projekt nowelizacji nie wprowadza zmian w ist-
niejącej strukturze zarządzania zasobami wodnymi, negatywnie oceniam możliwość realizacji 
celów ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej w ramach istniejącego syste-
mu zarządzania gospodarką wodną w Polsce. Odpowiedź na pytanie czy opiniowany projekt 
nowelizacji zawarty w druku sejmowym nr 2106 z dnia 29 stycznia 2014 r. zawiera pełną 
implementację prawa europejskiego do prawa polskiego wymaga wiedzy prawniczej oraz 
wielkiego nakładu pracy. Nie mam wiedzy prawniczej, zaś termin realizacji opinii wyklucza 
możliwość wykonania ogromnej pracy polegającej na porównywaniu szczegółowych zapisów 
w ustawach polskich i europejskich. Ponadto, ponieważ zapisy prawa europejskiego zostały 
często mechanicznie przeniesione do ustaw polskich pochodzących z innej epoki nie można 
wykluczyć sprzeczności. Zakładam dobrą wolę Autorów nowelizacji w dążeniu do pełnej im-
plementacji. Niemniej, ponieważ jest to kolejna nowelizacji ustawy – Prawo wodne i w każdej 
z nich stwierdzano, że nastąpiła pełna implementacja, po czym okazywało się to nieprawdą 
i skutkowało pismami Komisji Europejskiej – nie mogę autorytatywnie stwierdzić, że tym 
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razem zadanie wykonano. Być może Komisję można przekonać o pełnej implementacji po-
kazując zgodność poszczególnych zapisów z prawem europejskim, ale jestem przekonany, że 
funkcjonując w obecnym systemie zarządzania gospodarką wodną w Polsce, nie można osią-
gnąć celów wynikających z europejskiego prawa oraz zalecanych przez Komisję Europejską 
zasad dobrej praktyki. Pogląd ten postaram się udowodnić w dalszej części niniejszej Opinii.

2. Uwagi ogólne

2.1. Brak zintegrowanego w skali zlewni systemu gospodarowania  
zasobami wodnymi

Realizacja zasad rozwoju trwałego i zrównoważonego w odniesieniu do wód może być sku-
teczna tylko wówczas, gdy rozważania dotyczyć będą zlewni rzecznej i obejmować wszyst-
kie wody powierzchniowe i podziemne występujące w zlewni w ich wzajemnym powiązaniu 
oraz wszystkie działania człowieka i procesy zachodzące w środowisku oddziaływujące na 
stan ekosystemów wodnych i od wody zależnych. Oznacza to konieczność zintegrowanego 
w skali zlewni zarządzania zasobami wodnymi zlewni. W ustawodawstwie polskim nagminnie 
utożsamia się pojęcia „administrowanie” i „zarządzanie”, co jest elementarnym błędem -  ad-
ministruje urzędnik, zaś zarządza manager. Faktycznie w polskim systemie gospodarowania 
wodami brak zarządzającego (managera) są tylko urzędnicy różnych szczebli. Zasady dobrej 
praktyki (II Światowe Forum Wody w Hadze, 2000 r.) oraz dokumenty Komisji Europejskiej 
wyraźnie formułują postulat zintegrowanego w skali zlewni zarządzania zasobami wodnymi.

Tej fundamentalnej zasady brak w opiniowanym projekcie nowelizacji.  Bez głębokich 
zmian legislacyjnych realizacja zintegrowanej gospodarki zlewniowej jest w Polsce niemożli-
wa. Wynika to z następujących uwarunkowań:
 y Rozmycia kompetencji – „Prawa właścicielskie” w stosunku do wód publicznych przysługują 

sześciu podmiotom: 
1) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej; 
2) Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
3) dyrektorowi parku narodowego; 
4) marszałkowi województwa; 
5) nadleśniczemu;
6) właścicielowi terenu (w stosunku do wód stojących i wód w rowach). 

Tylko jeden z tych podmiotów (Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej) działa 
w granicach hydrograficznych1 – pozostałe podmioty działają w granicach administracyj-
nych.

 y Znaczna liczba dokumentów planistycznych – ustawa wymienia ich kilkanaście (opinio-
wana nowelizacja dodaje plan utrzymania wód) nie tworzy spójnego planu zintegrowanej 
gospodarki zasobami wodnymi zlewni zorientowanego na realizacje celów ramowej dyrek-
tywy wodnej i dyrektywy powodziowej.

 y „Integracyjne spaghetti”. Próby opracowania schematu blokowego polskiego systemu za-
rządzania wodami z uwzględnieniem wszystkich ścieżek przepływu informacji i relacji de-
cyzyjnych prowadzą do obrazu niezwykle zagmatwanego, co pozwala wątpić w możliwość 
efektywnego zarządzania takim systemem.

1  To znaczy z uwzględnieniem podziału obszaru na dorzecza. Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, 
z którego wody powierzchniowe i podziemne  spływają do systemu określonej rzeki. 
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 y Nominalnie zasobami wodnymi zarządzają Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) 
i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Są to jedyne jednostki działające 
w granicach hydrograficznych. Pełnienie przez te jednostki funkcji zarządzania jest fikcją, 
bowiem nie można zarządzać bez władzy i pieniędzy. Władzę ma administracja rządowa 
i samorządowa. Pieniędzmi dysponują Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej działające w granicach administracyjnych i prowadzące własną politykę. Ponadto 
tak zwane „rzeki ważne dla rolnictwa” podlegają marszałkom wojewódzkim, realizującym 
politykę lobby melioracyjnego (sprzeczną z celami ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy 
powodziowej). Uprawnienia decyzyjne dyrektorów RZGW w stosunku do tych rzek są 
fikcją. Powstaje zasadnicze pytanie: kto odpowiada za realizację celów gospodarki wodnej 
w granicach konkretnych zlewni? Moim zdaniem brak takiego podmiotu, jeśli odrzucimy 
tezę, że za wszystko odpowiada Minister właściwy dla spraw gospodarki wodnej.

 y Potrzeba realizacji szkodliwych dla stanu wód i zależnych od wód ekosystemów inwestycji 
gospodarki wodnej (zbiorniki, regulacja rzek, obwałowania) wynika zazwyczaj ze 
sposobów  wykorzystania terenu ignorujących uwarunkowania naturalne. Ustawa – Prawo 
wodne oraz opiniowany projekt  nowelizacji nie dają możliwości wprowadzania do planów 
rozwoju społeczno ekonomicznego i zamierzeń inwestycyjnych „twardych” ograniczeń 
wynikających z dostępności zasobów wodnych oraz zasięgów zalewów powodziowych. 
Jeśli ograniczenia te nie będą nadrzędnymi w stosunku do życzeniowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i wszelkich możliwych zamierzeń w stosunku do wód, 
realizacja idei rozwoju zrównoważonego nie będzie możliwa. Podstawowy instrument 
jakim są pozwolenia wodnoprawne leży w rękach administracji samorządowej (marszałków 
wojewódzkich i starostów).
Zwracam uwagę, że dotychczasowe pseudo-reformy konserwowały najgorsze cechy 

dawnego systemu: brak zarządzania w granicach hydrograficznych, podział na wodę rządo-
wą i samorządową, brak możliwości oddziaływania na gospodarkę przestrzenną, rozmycie 
kompetencji, brak możliwości egzekwowania prawa, brak mechanizmów rynkowych wy-
muszających efektywność ekonomiczną i zmuszających do oszczędności. Pogląd, że można 
w starych strukturach organizacyjnych osiągnąć cele ramowej dyrektywy wodnej i dyrek-
tywy powodziowej uważam za nonsens. Wydaje się, że przyczyną opisanego konserwaty-
zmu jest obawa przed odebraniem różnym grupom „praw nabytych”, a konkretnie władzy 
i pieniędzy. Wystarczy sobie wyobrazić demagogiczną i populistyczną wrzawę wywołaną 
próbą odebrania władzy i pieniędzy (związanych z gospodarowaniem wodami) starostom, 
wojewodom, marszałkom sejmików, radom nadzorczym funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej, aby zaniechać rzeczywistych reform. Potrzebna jest do tego wola politycz-
na (poparta większością głosów) i determinacja. Jak dotychczas brak było tych oczywistych 
uwarunkowań.

Najkrócej mówiąc ustawa – Prawo wodne musi tworzyć funkcjonalny system gospoda-
rowania wodą. Hierarchiczny (jak sieć wodna) system zlewniowy obejmujący trzy poziomy 
zarządzania: poziom centralny – Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, poziom 
regionalny – Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i poziom – Zarządów Małych Zlew-
ni. Ten ostatni poziom można utworzyć wykorzystując istniejące siedziby i personel Inspek-
toratów Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
Oczywiście ten ostatni poziom musi obejmować obszary zlewni i zmienić cele działania – po-
zostawiając cele dotychczasowe zorientowane na rolnicze wykorzystanie wód oraz  utrzyma-
nie wałów, a jako cel nadrzędny traktować realizację zadań wynikających z ramowej dyrekty-
wy wodnej i dyrektywy powodziowej. Na każdym poziomie zarządzania musi obowiązywać 
zasada jednoosobowej odpowiedzialności za realizacje celów  przy zapewnieniu uprawnień 
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decyzyjnych, możliwości finansowania działalności oraz realizacji działań eksploatacyjnych 
i kontrolnych. Opiniowana nowelizacja w sposób drastyczny nie gwarantuje możliwości reali-
zacji powyższych niezbywalnych funkcji i dlatego nie pozwala na skuteczną realizacje celów 
ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej.

System zarządzania zasobami wodnymi praktycznie w Polsce nie istnieje. Prawo wodne 
powinno stanowić zręby nowoczesnego, zlewniowego systemu zarządzania. Opiniowana no-
welizacja nie spełnia tego postulatu.

2.2. Anachronizm poglądów i brak kwalifikacji

Deklarowanym celem opiniowanej nowelizacji jest implementacja do prawa polskiego za-
pisów zawartych w Dyrektywie Ramowej i Dyrektywie Powodziowej. W pkt. 2.1. wykazałem, 
że jest to niemożliwe ze względów strukturalnych. Formalne błędy i uchybienia w dokumen-
tach takich jak ustawa – Prawo wodne, wodno-środowiskowy program kraju, plany gospoda-
rowania wodami w dorzeczach można łatwo poprawić – trzeba tylko literalnie wykorzystać 
ustawodawstwo i zasady dobrej praktyki Wspólnoty Europejskiej. Niestety żeby osiągnąć cele 
obu dyrektyw trzeba to, co zapisano zrealizować. Istniejący w Polsce system gospodarowania 
wodami jest anachronizmem pochodzącym z innej epoki. Dopóki celami gospodarki wodnej 
było  „zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych” (bez określenia kto i na podstawie ja-
kich kryteriów uznaje potrzeby za uzasadnione), a źródłem finansowania był budżet państwa 
system ten funkcjonował. Doprowadziło to do sytuacji, takiej, że w Polsce degradację wód 
traktowano jako koszty rozwoju, a eskalację szkód powodziowych jako skutek niedostatecz-
nego finansowania. Jednocześnie biura projektowe pracowały pełna parą, a przedsiębiorstwa 
budownictwa wodnego z zapałem, budowały zapory i progi, regulowały rzeki i potoki, osusza-
ły tereny podmokłe. Użyłem czasu przeszłego, ale naprawdę opisana działalność trwa w naj-
lepsze – przykłady podam dalej.

W opiniowanym dokumencie brak jest mechanizmów wymuszających stosowanie „najlep-
szych praktyk” w definiowaniu i osiąganiu celów gospodarki wodnej. W sytuacji  kadrowej ad-
ministracji wodnej oraz zaplecza naukowego w tej dziedzinie może to prowadzić do dalszego 
marnotrawienia środków publicznych na przedsięwzięcia nie tylko szkodliwe dla środowiska, 
ale często przeciw skuteczne ze względu na stawiane cele. Przykładem może być regulacja 
rzek i potoków, której deklarowanym celem jest ograniczanie ryzyka powodzi, a prowadzą-
ca do drastycznego zwiększenia tego ryzyka (Bojarski A., Jeleński J., Jelonek M., Litewka 
T., Wyżga B., Zalewski J. 2005; Raport Towarzystwa na rzecz Ziemi i Polskiej Zielonej Sieci, 
Oświęcim – Kraków 2007). 

Kadry gospodarki wodnej to szeregowi pracownicy administracji wodnej, grona kierowni-
cze średnich i wyższych szczebli oraz wielu wykładowców renomowanych wyższych uczelni. 
Pracując blisko pięćdziesiąt lat w branży wiem, że zdecydowana większość kadr gospodarki 
wodnej podziela następujące anachroniczne przekonania, które pozwoliłem sobie nazwać mi-
tami gospodarki wodnej:

 y Istnieje pilna konieczność budowania w Polsce licznych zbiorników retencyjnych oraz 
realizacja rozbudowanych programów tak zwanej małej retencji.

 y Łączny pobór wody na potrzeby gospodarki oraz zaopatrzenia ludności wynosi, w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca, nieco ponad 300 m3/rok, co sytuuje Polskę w końcu listy 
krajów europejskich i wskazuje, że w przyszłości można spodziewać się zwiększonego 
zużycia wody. 

 y Śródlądowy transport wodny jest tani i przyjazny środowisku.
 y Energetyka wodna jest tania i przyjazna środowisku.
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 y Zwiększenie nakładów na obwałowania, regulację rzek i budowę zbiorników retencyj-
nych znacząco zmniejszy szkody powodziowe.

 y Rozwój retencji naturalnej i sztucznej (w tym „małej retencji”) zlikwiduje zagrożenie 
powodzią i suszą. Jest to przekonanie podzielane zarówno przez technokratów (zwolen-
ników sztucznej retencji) jak i ekologów – zwolenników retencji naturalnej.

 y Inwestowanie w rozwój sztucznej retencji (w tym tak zwanej małej retencji) jest niezbęd-
ne dla zaopatrzenia rolnictwa w wodę.

Dowody na to, że powyższe przekonania są często bezpodstawne, a oparte na tych prze-
konaniach programy inwestycyjne są marnotrawstwem środków publicznych przedstawiłem 
w publikacji (Żelaziński J., 2007). Nie oznacza to, że wszystkie działania wymienione w pu-
blikacji są z definicji szkodliwe i niepotrzebne. Należą one jedynie do repertuaru możliwych 
środków osiągania celów gospodarki wodnej. Wybór środków optymalnych ze względu na 
kryteria społeczno ekonomiczne i środowiskowe musi być wynikiem analizy wariantowej 
uwzględniającej wszystkie możliwe sposoby osiągnięcia celów. Analiza wariantowa musi za-
wsze obejmować wariant zerowy to znaczy – rezygnację z jakichkolwiek działań – jest to 
dobry sposób oceny zasadności stawianego celu.

Rażący anachronizm podejścia stosowanego w Polsce w stosunku do trendów światowych 
ujawnił się szczególnie w „Programie dla Odry 2006” realizowanym na mocy ustawy (!). 
Powielono w nim najgorsze wzory z okresu realnego socjalizmu – próbę realizacji zasady: 
„każdemu wedle potrzeb”. Dostali swoją działkę melioranci, specjaliści od regulacji rzek i za-
budowy potoków, zwolennicy żeglugi i energetyki wodnej. W dążeniu do uzyskania pełnej ak-
ceptacji społecznej zrobiono ukłon w stronę ekologów. Brak było tylko refleksji nad sensowno-
ścią przedsięwzięcia i ogromnych nakładów.2 Znamienne dla skutków podejścia tradycyjnego 
są „osiągnięcia” uzyskane w ramach działań podjętych po powodzi 1997 roku w zlewni Odry. 
Miałem okazje bliżej je poznać biorąc udział we wstępnych pracach nad projektem moder-
nizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Napisałem obszerny raport oceniający podstawy 
hydrologiczne projektu i wyniki symulacji pracy projektowanych zbiorników retencyjnych. 
Wykazałem, że 17 lat po powodzi i wydatkowaniu znacznych środków stan zabezpieczenia 
przed powodzią w dolinie Odry powyżej Wrocławia gwarantuje, iż powtórzenie się sytuacji 
hydrologicznej z lipca 1997 roku spowoduje straty materialne większe niż wówczas w skutek 
rozwoju infrastruktury na ternach zalewowych. Wykazałem, że kontynuacja zaplanowanych 
działań przyniesie realne koszty i wirtualne efekty. 

Realizowany jest z rozmachem „Program Małej Retencji”. Polega on na budowaniu se-
tek niskich zapór. Analizowałem kilka przypadków takich inwestycji. Nie miały one żadnego 
wpływu na wyrównywanie odpływu rzecznego ze względu na zbyt małą pojemność. Lokali-
zowane są na ciekach zanieczyszczonych, co powoduje gromadzenie szkodliwych osadów, 
zakwity wód i zahamowanie procesów samooczyszczania. Rzeki tracą drożność dla ryb wę-
drownych, a poniżej zapory uruchamiana jest erozja degradująca koryto i dolinę rzeki.

Dalsze przykłady trwającego, anachronicznego podejścia to np.: „Plan Ochrony Przeciw-
powodziowej w Dorzeczu Górnej Wisły”, „Plan Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu 
Środkowej Wisły”, silna presja na budowę Kaskady Dolnej Wisły (w tym w szczególności na 
budowę Stopnia Nieszawa), absurdalne pomysły stworzenia sieci śródlądowych dróg wod-
nych, w tym połączenia Odry z Dunajem. Zwolennikom tego ostatniego pomysłu zwracam 
uwagę, że wybudowany ogromnymi nakładami Kanał Ren – Men – Dunaj nazywany jest 
w „najgłupszą inwestycją od czasu wybudowania Wieży Babel”.

2  Opiniowałem ten program dla Sejmu, zainteresowani mogą negatywną i, jak  mi się wydaje, uzasadnioną opinie  
znaleźć w archiwach Sejmu.
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Ze względu na niskie kwalifikacje kadr gospodarki wodnej ustawa Prawo wodne powin-
na explicité narzucać zasady dobrej praktyki w gospodarowaniu zasobami wodnymi. Są one 
przykładowo zawarte w dokumentach takich jak: II Światowe Forum Wody w Hadze, 2000 r.: 
Materiały z konferencji; oraz  Best practices on flood prevention, protection and mitigation, 
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/flooding_bestpractice.pdf i wielu innych.

Stwierdzam ponadto istnienie poważnego problemu edukacyjnego. W Polsce brak kadr 
przygotowanych do realizacji nowoczesnej gospodarki wodnej.   

3. Uwagi szczegółowe

3.1. Utrzymanie wód i mnogość dokumentów planistycznych

Dotychczasowa ustawa przewidywała obowiązek utrzymania wód, natomiast nowym ele-
mentem w opiniowanej nowelizacji jest postulat opracowywania planów utrzymania wód (art. 
113, 114b, 114c). Tak zwane utrzymanie wód obejmuje m. in. działania eksploatacyjne po-
dejmowane w sytuacjach gdy wskutek trudnych, lub nie możliwych do przewidzenia zdarzeń 
osiąganie celów gospodarowania wodami zostaje zagrożone. Niektóre działania eksploatacyj-
ne maja charakter ciągły (np. obowiązek wykaszania rowów melioracyjnych) i wówczas moż-
na zaplanować potrzebne nakłady finansowe i rzeczowe. Natomiast większość prac utrzyma-
niowych wynika z konieczności odbudowy urządzeń hydrotechnicznych zniszczonych przez 
wodę i są to działania, których nie można przewidzieć z precyzją potrzebną dla opracowania 
planu. Ponadto ustawa przewiduje konieczność opracowania strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko planów utrzymania wód. Ze względu na znaczną niepewność lokalizacji 
i zakresu prac utrzymaniowych możliwość opracowania kompetentnej oceny strategicznej jest 
wątpliwa.

Konieczność działań eksploatacyjnych oraz rezerwowania środków na realizację takich 
działań jest oczywista. Konieczna jest również jakaś wersja uproszczonej procedury oddziały-
wania na środowisko w sytuacjach, gdy działania eksploatacyjne mogą prowadzić do pogor-
szenia stanu wód i związanych z wodami ekosystemów.

Nie jest celowym mnożenie dokumentów o charakterze planistycznym. Wprowadzanie 
licznych dokumentów o charakterze planów prowadzi do kłopotów koordynacyjnych i nie-
potrzebnego powtarzania podobnych prac. W moim przekonaniu wystarczyłby jeden plan go-
spodarowania wodami w zlewni obejmujący problematykę jakości wód i związanych z nimi 
ekosystemów, dostępności wody dla użytkowników oraz ograniczania ryzyka powodziowe-
go. Tak zwana ochrona przed suszą budzi wątpliwości. Na susze atmosferyczną (długotrwały 
deficyt opadów) nie mamy wpływu. W sytuacji gdy często w Polsce deficyt opadów (różni-
ca pomiędzy opadem średnim z wielolecia, a opadem z okresu suszy) w sezonie wegetacyj-
nym przekracza 200 mm, możliwość zmagazynowani potrzebnej ilości wody jest wątpliwa 
ze względów technicznych i ekonomicznych. Susza dotyczy głównie rolników. Ograniczenie 
szkód ponoszonych przez rolników w czasie suszy to raczej problem ubezpieczeń i „dobrych 
praktyk” w rolnictwie, a nie programów rozwoju retencji. Znaczne rezerwy tkwią w progra-
mach wymuszania oszczędzania wody poprzez politykę cen (opłat za korzystanie z zasobów 
wodnych).   
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3.2. Trudności percepcji i brak hierarchizacji problemów

Opiniowany dokument jest całkowicie nieczytelny ze względu na objętość, pomieszanie 
problemów poważnych z marginalnymi, kwalifikującymi się do rozporządzeń administracyj-
nych, okropny biurokratyczno – prawniczy żargon oraz często wątpliwe tłumaczenie termi-
nologii angielskiej. Te fakty sugerują potrzebę całkowicie nowej redakcji – wprowadzanie 
kolejnych poprawek tylko utrudni percepcję.

4. Wnioski

Opiniowana nowelizacja ustawy – Prawo wodne została wykonana na wyraźne żądanie 
Komisji Europejskiej, która  skierowała do Trybunału Europejskiego wniosek o ukaranie Pol-
ski za brak implementacji prawa europejskiego do polskiego systemu prawnego. Nowelizacja 
polegała na przepisaniu do ustawy Prawo wodne szeregu przepisów z Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwanej potocznie Ramową Dyrekty-
wą Wodną oraz Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 
2007 r. w sprawie Oceny ryzyka powodziowego i zrządzania nim zwanej potocznie Dyrektywą 
Powodziową.

System zarządzania zasobami wodnymi praktycznie w Polsce nie istnieje. Prawo wodne 
powinno stanowić zręby nowoczesnego, zlewniowego systemu zarządzania. Opiniowana no-
welizacja nie spełnia tego postulatu.

Nie reformuje ona polskiego anachronicznego i dysfunkcjonalnego systemu gospodarowa-
nia wodami. W szczególności brak w nowelizacji następujących elementów warunkujących 
możliwość realizacji celów obu wyżej wymienionych dyrektyw:

 y Wdrożenia zintegrowanego w skali zlewni systemu zarządzania gospodarką wodną. 
 y Rozróżnienia „zarządzania gospodarką wodną” od „administrowania gospodarką wod-

ną” Te dwie funkcje są utożsamiane, co stanowi błąd  o poważnych skutkach praktycz-
nych.

 y Jednoznacznej odpowiedzialności za realizację celów Ramowej Dyrektywy Wodnej 
i Dyrektywy Powodziowej. Kompetencje organów zajmujących się gospodarką wodna 
są rozmyte i na podstawowe pytanie: kto odpowiada w Polsce za stan wód i związanych 
z wodami ekosystemów, jedyna poprawna odpowiedź to – nikt nie odpowiada.

 y Stworzenia możliwości zarządzania, ponieważ jednostki, którym przypisano zarządza-
nie, to jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) i Regionalne Zarządy Gospo-
darki Wodnej (RZGW) są pozbawione władzy (ma ją administracja rządowa i samo-
rządowa) oraz pieniędzy (dysponują nimi Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej działające w granicach administracyjnych).

 y Hierarchizacji celów gospodarki wodnej. Ustawodawstwo europejskie wyraźnie stawia 
na uzyskanie/ochronę dobrego stanu wód i związanych z wodami ekosystemów oraz 
redukcję ryzyka powodziowego. W znowelizowanej ustawie wymienionych jest siedem 
celów związanych m. in. z interesami rolnictwa (w tym ochrony przed suszą), przemy-
słu, turystyki, sportu,  rekreacji, żeglugi, rybactwa, energetyki. Nie negując konieczno-
ści wykorzystywania zasobów wodnych w wymienionych i wielu innych dziedzinach 
działalności człowieka należy wyraźnie podkreślić, iż potrzeby te muszą być zaspokaja-
ne bez dewastacji stanu wód i związanych z wodami ekosystemów oraz przy pokryciu 
przez beneficjentów pełnych kosztów z godnie z zasadą: „korzystający płaci”.
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 y Ograniczenia liczby dokumentów planistycznych (nowela dodaje „plany utrzymania 
wód”). Ich znaczna liczba stawia pod znakiem zapytania możliwość sensownej koordy-
nacji i kontroli.

Znowelizowana ustawa nie wymusza korzystania z „najlepszych praktyk” w poszukiwaniu 
takich sposobów osiągania celów gospodarki wodnej, które minimalizują społeczno – eko-
nomiczne i środowiskowe koszty prowadzonej działalności. Dotychczasowa praktyka w pla-
nowaniu i realizacji przedsięwzięć gospodarki wodnej świadczy o konserwatyzmie i braku 
kompetencji osób i organizacji zajmujących się wodą. W tej sytuacji obok konieczności podję-
cia działań edukacyjnych ważnym elementem muszą być wymuszone prawem zasady dobrej 
praktyki. 

Nowelizacja tworzy dokument niezwykle trudny dla czytelnika i interpretatora ustawy. Jest 
on całkowicie nieczytelny ze względu na objętość, pomieszanie problemów poważnych z mar-
ginalnymi, kwalifikującymi się do rozporządzeń administracyjnych, okropny biurokratycz-
no – prawniczy żargon oraz często wątpliwe tłumaczenie terminologii angielskiej. Ten jeden 
fakt sugeruje potrzebę całkowicie nowej redakcji – wprowadzanie kolejnych poprawek tylko 
utrudni percepcję.
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Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy  
– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

ze szczególnym uwzględnieniem oceny  
implementacji prawa Unii Europejskiej w tym zakresie

(druk sejmowy nr 2106)

Celem niniejszej opinii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy przedstawiony projekt 
nowelizacji ustawy – Prawo wodne jest zgodny z zasadami polityki wodnej Unii Europejskiej 
i czy stwarza warunki organizacyjne do osiągnięcia celu tej polityki. 

Przyjęto następujące kryteria oceny opiniowanej nowelizacji:
1.  Czy projektowana nowelizacja w pełni transponuje cel polityki wodnej UE sformułowa-

ny w Ramowej Dyrektywie Wodnej (2000/60/UE)1?
2.  Czy projektowana nowelizacja wprowadza zasady zintegrowanego zarządzania zasoba-

mi wody – będące wraz z celem głównym – fundamentem europejskiej polityki wodnej 
(ang. Integrated Water Resources Management – IWRM)?

3.  Czy projektowana nowelizacja formułuje działania służące osiągnięciu celu gospodaro-
wania wodami?

4.  Czy wiadomo kto będzie odpowiedzialny za realizację zadań wynikających z celu go-
spodarowania wodami?

5.  Czy projektowana nowelizacja tworzy warunki do sprawnej realizacji tych zadań?

Uwagi ogólne

Opiniowany projekt jest kolejną nowelizacją Prawa wodnego. Wydawać by się mogło, że 
w sytuacji, kiedy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości trafił wniosek o ukaranie Pol-
ski z powodu wadliwego wdrażania zasad europejskiej polityki wodnej zawartych w RDW2 
– to obecna, kolejna nowelizacja będzie krokiem naprawiającym mankamenty naszego prawo-
dawstwa dotyczącego wody. Tak jednak nie jest. 

Projekt nowelizacji choć usiłuje nawiązać do litery polityki wodnej Unii Europejskiej (UE) 
– nie ma nic wspólnego z jej duchem. 

Obecna ustawa – Prawo wodne wywodzi się z Ustawy wodnej opublikowanej w roku 1922. 
Myślą przewodnią tamtej ustawy był inny cel i inne metody jego osiągania – bo inny był po-
ziom życia i inne były warunki działania3.

1  Dalej – RDW
2  Patrz: komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 21 lutego 2013.
3  Patrz: E. Romański (Gospodarka Wodna nr 1/1937): celem gospodarki wodnej jest odprowadzenie do morza 

spadającej na ziemię wody przy ograniczeniu do minimum jej szkodliwego działania i przy uzyskaniu do maksimum 
jej działania pożytecznego jako środowiska, materii i masy. 

*  Jerzy Iwanicki – mgr inż. hydrotechnik, emerytowany wicedyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Mi-
nisterstwie Środowiska
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Wtedy wydawało się, że hydrotechnika rozwiąże problemy gospodarowania wodą.
Negatywne doświadczenia krajów europejskich zebrane w ciągu ubiegłego wieku spowo-

dowały całkowitą zmianę rozumienia pojęcia gospodarka wodą i sformułowanie nowego celu 
gospodarowania wodami i nowe zasady gospodarowania wodami. 

Nowy cel gospodarowania zasobami wody i środowisk związanych z wodą brzmi nastę-
pująco: „Osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód przez określenie i wdrożenie niezbęd-
nych działań w ramach zintegrowanych programów działań uwzględniając istniejące wymogi 
Wspólnoty” (p. 26 preambuły RDW)”. 

Opiniowana nowelizacja nie rozwiązuje zasadniczego problemu polskiej polityki wodnej 
jakim jest brak warunków prawno-organizacyjnych dla osiągnięcia celu europejskiej polityki 
wodnej, który oznacza czystą wodę dla ludzi, gospodarki, roślin i zwierząt. W projekcie lekce-
waży się zasady zintegrowanego zarządzania zasobami wody, które łącznie z celem głównym 
są istotą polityki wodnej UE. Utrzymywanie podziału na wody „rządowe” i „samorządowe” 
jest kontynuacją złej tradycji „resortowej gospodarki wodnej”. Projekt usiłuje rozwiązać pro-
blemy cząstkowe (np. definicje), w niczym nie posuwając spraw będących istotnymi proble-
mami nowocześnie rozumianej gospodarki wodnej – zarządzania zasobami wody w obrębie 
zlewni, nadzoru nad użytkownikami lub finansowania gospodarki wodnej. Proponowane defi-
nicje są nieprecyzyjne, rozwleczone, kopiują z błędami przepisy RDW i innych dyrektyw. (np. 
definicje str. 30 – 34).

Charakterystyczną cechą opiniowanego projektu jest to, że sprawy, które działając zgodnie 
z duchem RDW można załatwić za pomocą prostych rozwiązań – są opisywane rozwlekle i to 
w sposób, który nie zapewnia osiągnięcia celu europejskiej polityki wodnej, którą (zgodnie 
z Traktatem Akcesyjnym) jesteśmy zobowiązani realizować. 

Jednakże najważniejszą sprawą, którą usiłuje się rozwiązać poprzez odpowiednie przepisy 
zawarte w tym projekcie nowelizacji jest sprawa „utrzymania wód”. Jest to sprawa kluczowa 
z punktu widzenia stanu systemów wodnych bowiem preferuje ingerencje techniczne w środo-
wisko wodne, zamiast troski o stan ekologiczny środowiska wodnego. Szerzej na ten temat na 
str. 34 – 36. Propozycje przepisów dotyczących tego tematu świadczą o niezrozumieniu istoty 
zintegrowanego zarządzania zasobami wody. 

Podstawowymi zadaniami służb wodnych prowadzącymi do osiągnięcia dobrego stanu/
potencjału ekologicznego na wszystkich akwenach wodnych są bowiem nie inwestycje a co-
dzienne działania polegające na utrzymywaniu dobrego stanu ekologicznego cieków oraz 
działania wymuszające racjonalne zachowania użytkowników wód. Zadania inwestycyjne są 
dopuszczalne tylko wtedy, kiedy inne rozwiązania okażą się niewystarczające dla rozwiązania 
konkretnego problemu.

Aby móc określić zakres działań t.zw. „utrzymaniowych” wystarczy określić normy stanu 
zdefiniowanych fragmentów systemów wodnych – Jednolitych Części Wód (JCW) i powołać 
kompetentne osoby odpowiedzialne za osiągnięcie tego stanu. 

Ani jednych, ani drugich nie ma (normy miały być opracowane i zatwierdzone w roku 
2006).

Aby opanować problem t.zw. utrzymania rzek (co jest określeniem przestarzałym), w pro-
jekcie nowelizacji dodaje się nowy rodzaj planów: „plany utrzymania wód” i powiększa do-
tychczasowy chaos (nasze plany gospodarowania wodami zostały bardzo negatywnie ocenio-
ne przez Komisję Europejską). Szerzej na ten temat na str. 45.

Poważnym mankamentem całej ustawy – Prawo wodne jest to, że jest ona zbyt rozbudowana. 
Po projektowanej nowelizacji usiłuje się zmieścić treść 19 dyrektyw UE, nie wnikając w ich ducha. 

Kolejnym mankamentem jest niejasność procedur. Mimo, że w projekcie ustawy zapisano 
ważny przepis dotyczący np. planowania, to nie wynika z niego: 
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yy Jakie działania kompleksowe (utrzymanie, nadzór nad użytkownikami, komunikacja 
społeczna, ewentualne inwestycje) mają być wykonane?

yy Kto ma być odpowiedzialny za ich wykonanie?
yy Kiedy ma nastąpić wykonanie zdefiniowanych działań? 
yy Kto i jak sfinansuje ich realizację?
yy Jaki ma być efekt działań? 

W ten sposób np. plany gospodarowania wodami pozostają dokumentami tylko formalny-
mi. Nie wynikają z nich efekty, dla których powinny być opracowywane. 

Nadzór nad użytkownikami pozostaje bez zmian – jest niedostateczny – a WZM i UW4 dzia-
łają tak, jakby Dyrektywy europejskie ich nie obowiązywały. Wykonują one „prace utrzymanio-
we” prowadzące do pogarszania wymaganego przez RDW dobrego stanu ekologicznego wód 
nawet o dwie klasy. Nie łamią prawa ponieważ i w ustawie – Prawo wodne i w nowelizacji nie 
występują jako elementy struktury organizacyjnej gospodarki wodnej. Jest to złamanie zasad 
zintegrowanego zarządzania zasobami wody – jednego z fundamentów polityki wodnej UE.

W obowiązującej ustawie funkcjonuje przepis o obowiązku sporządzania planów zarządza-
nia ryzykiem powodziowym, ale brak przepisów o konieczności opracowania dokumentów 
bezpośrednio wspomagających prowadzącego akcję zwalczania zagrożeń. Same plany w wer-
sji opisanej w ustawie są niewystarczające. Brakuje bilansu sił i środków niezbędnych do 
zwalczania zagrożeń na konkretnym zagrożonym obszarze, brakuje scenariuszy prowadzenia 
akcji, ratowania zagrożonych ludzi i mienia, a także modeli symulacyjnych wspomagających 
podejmowanie decyzji. 

Ocena spełnienia kryteriów 
Ad 1: Czy projektowana nowelizacja w pełni transponuje cel polityki wodnej UE sfor-

mułowany w Ramowej Dyrektywie Wodnej?
Nie transponuje. Ani w projekcie nowelizacji, ani w ustawie nie zdefiniowano jednoznacz-

nie nowego celu gospodarowania zasobami wody, który jest podstawą filozofii gospodarowa-
nia wodą w UE. Precyzyjnie sformułowany cel jest racją istnienia każdej organizacji. RDW 
go formułuje. Zamiast tego w art. 1 i art. 2 ustawy – Prawo wodne są przepisy, które mówią 
o wielu sprawach. Te przepisy nie wskazują tak jednoznacznie celu polityki wodnej – jak tego 
wymaga prawo Unii Europejskiej. 

Jeśli zatem nie chcemy narażać się na zarzut niezgodności z prawem UE – ten cel musi 
być w ustawie o gospodarowaniu wodami jednoznacznie zapisany.

Realizując zadania służące osiągnięciu głównego celu polityki wodnej zapewniamy użyt-
kownikom dostęp do czystej wody, tworząc godziwe warunki życia, minimalizując skutki 
oczywistego konfliktu pomiędzy użytkownikami a środowiskiem wodnym. 

Zaspokajanie potrzeb użytkowników jest więc także celem gospodarowania wodami. 
Jest to jednak cel drugi w hierarchii celów gospodarowania wodą. Użytkownicy powinni móc 
korzystać z czystej wody. To ograniczy straty społeczne i gospodarcze, które są wielokrotnie 
wyższe niż nakłady na gospodarkę wodną. 

Trzeba także zauważyć, że systemy wodne są ze swej natury systemami dwustanowymi. 
Funkcjonują w stanie, który uważamy za normalny – kiedy woda w ciekach mieści się w ko-
rycie i nie spada poniżej stanu niskiego zapewniającego przepływ biologiczny oraz (zasa-
dy funkcjonowania w tym stanie opisuje RDW) w stanie nadzwyczajnym – powódź, susza, 
awaryjne zanieczyszczenie zasobów itp. powodujące szkody i straty (zasady funkcjonowania 
w tym stanie opisuje Dyrektywa powodziowa 2007/60/WE).

4  Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych
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Zgodnie z nowoczesną filozofią zwalczania skutków stanów nadzwyczajnych nie możemy 
wyeliminować strat, które te stany wywołują. Możemy natomiast te skutki minimalizować. 
Tak więc aby być w zgodzie z prawem europejskim brzmienie celów gospodarowania wodami 
i ich hierarchia powinna być następująca:

1. Osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód przez określenie i wdrożenie niezbędnych  
działań w ramach zintegrowanych programów działań, uwzględniając istniejące wymogi 
Wspólnoty. (p. 26 preambuły RDW)

2. Zaspokajanie potrzeb użytkowników wód i środowisk związanych z wodą na zasadach 
określonych prawem.

3. Zredukowanie strat, jakie wywołują powodzie, susze i inne zagrożenia, wywoływane 
przez wodę.

Te cele powinny stanowić punkt wyjścia do uregulowań prawnych dotyczących wody. Aby 
sprawnie realizować zadania zmierzające do osiągnięcia tych celów – na systemy wodne (któ-
re tworzą wody powierzchniowe, wody podziemne, wody przybrzeżne i środowiska związane 
z wodą) – muszą być nałożone dwa ściśle z sobą współpracujące systemy organizacyjne, które 
mają tworzyć służby wodne tak zorganizowane, aby sprawnie realizować zadania niezbędne 
dla osiągnięcia celów w obu stanach systemów wodnych. 

Ad 2: Czy projektowana nowelizacja wykorzystuje zasady zintegrowanego zarządza-
nia zasobami wody w zdefiniowanych zlewniach będące fundamentem europejskiej poli-
tyki wodnej?

Nie wykorzystuje. W projekcie nie przestrzega się następujących zasad zintegrowanego 
zarządzania zasobami wody, które łącznie z celem są istotą polityki wodnej UE: 
 y Złamana jest zasada zarządzania zasobami wody w zlewni. Pozostawiono rzeki „istotne 

dla rolnictwa” we władaniu Marszałków województw i działających w ich imieniu 
Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych – „administratorów” rzek 
„istotnych dla uregulowania stosunków wodnych w rolnictwie”, które działają w granicach 
województw nie mających żadnego związku z hydrografią. 
Rozbicie na wody „rządowe” i „samorządowe” jest kontynuacją złej tradycji „resortowej 

gospodarki wodnej”. Jednym z widocznych efektów tego podziału jest dziś dewastacja małych 
rzek w ramach t.zw. prac utrzymaniowych. Jak wspomniano wyżej te działania obniżają stan 
ekologiczny „administrowanych” przez nich rzek nawet o dwie klasy. 
 y Zasada całościowego traktowania zasobów zlewni. Nie jest jasne, kto ma rzeczywiście 

gospodarować zasobami zdefiniowanych zlewni, kto ma wpływać na stan ekologiczny wód, 
kto ma dyscyplinować użytkowników, kto ma gospodarować wodami podziemnymi, które 
są ostatnią, strategiczną rezerwą wody pitnej, kto odpowiada za strefy wilgotne – siedziby 
bogatej bioróżnorodności, istotnie wpływające na redukcję fal powodziowych.
Czy mają to być „władze wodne” – Starostowie i Marszałkowie województw – wydający 

pozwolenia wodnoprawne i de facto dysponujący zasobami wód, czy „administratorzy rzek” 
(RZGW5 i WZM i UW), których rola ogranicza się do „utrzymania rzek” i prowadzenia inwe-
stycji. Bez opieki pozostają de facto wody podziemne6 – ostatnia, strategiczna rezerwa wody 
pitnej i strefy wilgotne – siedliska bioróżnorodności, pełniące istotną rolę w redukcji fal po-
wodziowych. 

 y Została złamana zasada pomocniczości – rozwiązywania problemów możliwie najbliżej 
miejsca ich występowania. Centralizacja planowania, centralizacja opracowywania map 

5  Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej.
6  „dzikie studnie” podobnie jak dziurawe szamba są zjawiskami powszechnymi.



25

Opinie na temat projektu (...) oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne...

ryzyka powodziowego czy ograniczanie roli Rad Gospodarki Wodnej do doradzania 
i opiniowania są tego najważniejszymi przejawami. 

 y Została złamana jedna z podstawowych zasad sprawnej organizacji, jaką jest zasada jed-
noosobowej odpowiedzialności. 

Projekt nowelizacji ustawy w najmniejszym stopniu nie likwiduje rozmycia kompetencji 
pomiędzy decydentów. Na przykład: ten kto decyduje o rozdziale zasobów (Starosta, Marsza-
łek województwa), nie zna wielkości zasobów do podziału, a ten, który ma największą wiedzę 
o zasobach wodnych i o naruszeniach prawa przez użytkowników (RZGW i WZM i UW) nie 
ma instrumentów, które pozwalałyby skutecznie reagować na to naruszenie. Efektem tego jest 
wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, na podstawie których użytkownicy mają prawo pobie-
rać ilości wody wielokrotnie przewyższające zasoby rzek (np. w RZGW Kraków). 

Aby być w zgodzie z prawem europejskim muszą być przestrzegane następujące zasady 
zintegrowanego zarządzania zasobami wody i środowisk związanych z wodą:

1. Wody powierzchniowe i podziemne muszą być traktowane jako całość na obszarze 
zlewni.

2. Aspekty ilości i jakości muszą być na obszarze zlewni traktowane nierozłącznie.
3. Wody rzeczne i morskie wody przybrzeżne muszą być traktowane jako całość.
4. Zasobami wody, środowiska wodnego i środowisk związanych z wodą należy tak 

gospodarować, aby zapewnić możliwość godziwej egzystencji przyszłym pokole-
niom.

5. Zasobami wody, środowiska wodnego i środowisk związanych z wodą na obszarze 
wyróżnionej zlewni powinna gospodarować jedna instytucja ponosząca pełną odpo-
wiedzialność za stan zasobów.

6. Za pomocą mechanizmów pośrednich ale także za pomocą metod administracyj-
nych należy kształtować racjonalne wykorzystanie zasobów przez użytkowników.

7. Relacje ludzi i przyrody muszą być uregulowane. Podmiotem regulującym te rela-
cje powinna być służba wodna.

8. Służba wodna musi mieć stworzone warunki organizacyjne, prawne i finansowe 
do skutecznego regulowania wyżej wymienionych relacji. Samofinansowanie służb 
gospodarki wodą ma znaczenie szczególne.

9. Gospodarka przestrzenna i gospodarka wodą muszą być zintegrowane na obszarze 
zlewni. Muszą być sformułowane kryteria dostępu do zasobów oraz narzędzia roz-
strzygania sporów.

10. Wszystkie ważne decyzje dotyczące działań na obszarze zlewni muszą zapadać 
z udziałem przedstawicieli grup użytkowników.

11. Każdy obywatel powinien mieć prawo wyrażania swoich opinii przy podejmowaniu 
kluczowych decyzji dotyczących gospodarowania wodami.

12. Ochrona przed powodzią i suszą musi być prowadzona z uwzględnieniem aspektów 
ochrony środowiska naturalnego.

Ad 3: Czy projektowana nowelizacja formułuje kierunki działań służące osiągnięciu 
celu?

Nie formułuje. Redakcja art. 2 ustawy Prawo wodne mówiącego, że: „zarządzanie zaso-
bami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska 
związanego z tymi zasobami….” sugeruje, że najpierw dostarczymy jakąś wodę o przypadko-
wej jakości użytkownikowi, a potem będziemy ją chronić. 

Jest to sprzeczne z celem gospodarowania wodami sformułowanym w RDW. W Dyrekty-
wie zapisano, że użytkownikom należy dostarczyć wodę czystą, a nie brudną, która przyspie-
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sza korozję i zagraża zdrowiu i ludzi i wszystkich istot żywych, powodując straty wielokrotnie 
przewyższające nakłady, które są na nią ponoszone (około 40 mld zł/rok7).

Ta czysta woda ma spełniać wymagania standardów ekologicznych. Tych standardów dotąd 
nie ma. Wprawdzie w załączniku do druku sejmowego 2106 dołączono projekt Rozporządze-
nia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologiczne-
go i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, ale są to opisy, które wg 
art. 8 RDW miały być zwymiarowane do roku 2006. W załączonej formie nie przedstawiają 
realnej wartości jako instrument oceny stanu wód i środowisk związanych z wodą oraz instru-
ment pomiaru zmian tego stanu w wyniku realizacji zadań planowych. 

Głównym narzędziem służącym osiąganiu celu jest planowanie gospodarowania wodami.
Wydawać by się mogło, że plany gospodarowania wodami powinny służyć definiowaniu 

wszelkich zadań dla osiągnięcia celu głównego. Jednakże okazuje się, że w planach gospoda-
rowania wodami i programach wodno – środowiskowych nie zapisywano dotąd prac „utrzy-
maniowych” to znaczy codziennych działań, służb wodnych. 

Projektowana nowelizacja wprowadza zatem nowy rodzaj planów – plany utrzymania wód. 
Zakres prac, które mają być wykonywane w ramach tych planów świadczy o niezrozumieniu 
ich roli w osiągnięciu głównego celu gospodarowania wodami. Wspomniano o tym wyżej. 

Ad 4: Czy wiadomo kto będzie odpowiedzialny za realizację zadań wynikających 
z celu gospodarowania wodami?

Opiniowany projekt (podobnie jak ustawa – Prawo wodne) rozmywa odpowiedzialność 
służb wodnych za stan zasobów, przenosząc tą odpowiedzialność na Ministra właściwego do 
spraw gospodarki wodnej, który nie dostosował polskiego prawa wodnego do wymagań euro-
pejskiej polityki wodnej. 

W aktualnej sytuacji prawnej, organizacyjnej i finansowej RZGW i WZM i UW nie mogą 
być odpowiedzialne za stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach 
swojego działania (w tym zwłaszcza za jakość wód oddawanych do odbiorników), za racjo-
nalne wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych oraz stan środowisk związanych z wodą ponie-
waż będąc „administratorami wód w rzekach” nie dysponują możliwościami rzeczywistego 
oddziaływania na zachowania użytkowników.

Za stan zasobów wodnych powinny odpowiadać „władze wodne” (Starosta i Marszałek 
województwa), ale nie mogą, ponieważ działają na obszarach wydzielonych granicami admi-
nistracyjnymi nie hydrograficznymi, a prawo nie przewiduje mechanizmu nadzoru nad woda-
mi przekazywanymi położonemu niżej. Do tego nie dysponują kadrami, które mogłyby dys-
cyplinować użytkowników. Za stan zasobów nie może także odpowiadać Inspekcja Ochrony 
Środowiska. Nie jest do tego przygotowana kadrowo. Aby można było mówić o prawidłowo 
rozłożonej odpowiedzialności za stan zasobów wód i środowisk związanych z wodą muszą 
być wdrożone:

 y Zasada zlewniowego zarządzania zasobami wód i środowisk związanych z wodą.
 y Zasada jednoosobowej odpowiedzialności za stan zasobów zdefiniowanej zlewni.
 y Muszą być stworzone warunki prawne i finansowe dla realizacji zadań. 

To są najważniejsze wymagania spośród wymienionych wyżej (w p. 3).

Ad 5: Czy projektowana nowelizacja tworzy warunki do sprawnej realizacji zadań?
Nie, nie tworzy, ponieważ nie zmienia wadliwych przepisów ustawy – Prawo wodne. Nie 

jest zdefiniowany cel gospodarki wodą, nie są jasne zadania, które z tego celu wynikają. Nie są 

7  Szacunek oparty na amerykańskich wynikach badań strat w dochodzie narodowym wywołanych przez korozję. 
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określone mierniki oceny realizacji zadań (normy stanu wód i środowisk związanych z wodą). 
Nie rozwiązano problemu finansowania realizacji zadań wynikających z planów gospodarowa-
nia wodami. Do wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych zobowiązuje art. 9 RDW.

Metody działania RZGW i WZM i UW nie mają nic wspólnego z zasadami zintegrowanego 
zarządzania na obszarze zdefiniowanych zlewni. Jak wyżej wspomniano one zajmują się „ad-
ministrowaniem wodami”. Ich głównym zadaniem jest utrzymanie wód powierzchniowych 
i obiektów technicznych oraz inwestycje. Mogą tylko zgłaszać „władzy wodnej” naruszenia 
prawa przez użytkowników. 

Zwracam uwagę na termin „zarządzanie”, który w projekcie nowelizacji ustawy jest uży-
wany zamiennie z terminem „administrowanie” mimo, iż są to pojęcia definiowane całkowicie 
odmiennie. W materiałach II Światowego Forum Wody w Hadze w 2000 roku wskazuje się 
na odejście od terminu administrowanie na rzecz zarządzanie, między innymi w określeniach: 
„zarządzanie zasobami wodnymi” i „zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi”. 

Aby realizować politykę wodną w całkowicie zmienionych warunkach działania trzeba wy-
ciągnąć wnioski, które wynikają z negatywnych doświadczeń tradycyjnie rozumianej gospo-
darki wodnej. Najważniejsze z nich to:

 y Pogorszenie w ciągu ostatnich 50 – 60 lat stanu wód i środowisk związanych z wodą 
skutkujące stratami gospodarczymi i zagrożeniami zdrowia ludności.

 y Straty naturalnej retencji w wyniku melioracji gruntów rolnych sięgające około 10 mld m3.
 y Zwiększenie gwałtowności zjawisk powodziowych wskutek skrócenia biegów uregulo-

wanych rzek (Odra została skrócona o prawie ¼).
 y Zwiększenie strat powodziowych w wyniku zagospodarowania obszarów zalewowych. 

Porównując straty wywołane powodziami w roku 1934 i w roku 1997 okazuje się, że 
liczba zniszczonych mostów oraz długość zniszczonych dróg wzrosła wielokrotnie. 
Gwoli ścisłości należy zauważyć, że w powodzi 1997 zalaniu uległ znacznie większy 
obszar niż w roku 1934.

 y Gromadzenie szkodliwych osadów w zbiornikach retencyjnych i erozja koryt rzecznych 
poniżej nich. Zbiornik włocławski jest tego szczególnym przykładem. „Zawartość ole-
jów mineralnych w mułach nagromadzonych w zbiorniku… jest znacznie wyższa niż do-
puszczalna np. dla osadów w basenach portowych” (ekspertyza Państwowego Instytutu 
Geologicznego).

 y Erozja dna rzek poniżej zbiorników sięga od 3m (Włocławek) do 5 – 7m (Rożnów).
Zachodnia Europa wyciągnęła wnioski z negatywnych skutków oddziaływania techniki 

i znalazły one wyraz w Dyrektywach UE. Zawarta jest w nich całkowicie nowa filozofia go-
spodarowania wodami, wynikający z niej cel i zasady zintegrowanego zarządzania zasobami 
wód i środowisk związanych z wodą. Ta filozofia gospodarowania wodą nie została transpono-
wana do polskiego systemu prawnego. 

Nie wystarczy zapisać kilkanaście definicji i mówić o celach środowiskowych, planach 
i monitoringu. W przepisach prawnych wskazuje się mechanizmy realizacji celu i działania, 
które do niego prowadzą, metody, które realizację działań wspomagają i potrzebne środki.

Tego ani obowiązujące Prawo wodne ani nowelizacja nie realizują.
Jaką wartość mają plany, jeśli nie wiadomo jakie będą ich efekty ze względu na wymagane 

stany normatywne, jeżeli nie ma opracowanych norm tych stanów? Jaką wartość mają plany, 
jeśli nie wiadomo ile środków będzie przeznaczonych na ich realizację? Jaką wartość mają 
plany, jeśli WZM i UW zachowują się tak, jakby ich nie dotyczyły – pogarszając stan ekolo-
giczny rzek w ramach „robót utrzymaniowych”.

Tak długo, jak nie będą opracowane normy stanu Jednolitych Części Wód, nie będzie uru-
chomiony system finansowania oparty na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych (art. 9 
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RDW) i jak długo nie będzie wiadomo, kto odpowiada za stan zasobów zdefiniowanej zlewni 
– i plany i programy wodno – środowiskowe nie będą przedstawiały żadnej wartości.

Tak więc: 
 y Definiując wiele celów i nie hierarchizując ich ustawa – Prawo wodne nie tworzy warun-

ków do skupienia się na realizacji celów wymienionych wyżej w p. 1. 
Brak norm stanu zasobów wodnych przekreśla sensowność planów gospodarowania wo-

dami. Nie wiadomo bowiem jaki jest stan wyjściowy ani co będzie po realizacji zadań plano-
wych.

 y Brak systemu finansowania opartego na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych będzie 
stawiał pod znakiem zapytania realność każdego, nawet najlepiej opracowanego planu.

 y Brak systemu organizacyjnego nałożonego na hierarchiczną strukturę sieci rzecznej, 
w którym będą precyzyjnie rozdzielone role i odpowiedzialność za wyniki realizacji 
zadań stawia pod znakiem zapytania możliwość wywiązania się z naszych zobowiązań 
wobec UE. 

Nie wystarczy zapisać w ustawie, że ma być dobrze. Stan wód i środowisk związanych 
z wodą w postaci norm poszczególnych klas jakości wód zawierających cechy stanu trzeba 
określić w rozporządzeniu. Inaczej plan jest zbiorem przepisów, które nic nie znaczą. To był 
jeden z podstawowych zarzutów, jakie naszym planom postawiła Komisja Europejska. A nor-
my stanu/potencjału ekologicznego zgodnie z art. 8 RDW miały być opracowane do roku 2006. 
Do dziś nie są opracowane. Wprawdzie w projekcie nowelizacji przewiduje się opracowanie 
tych norm (art. 38a), ale to niczego nie zmienia. Podobne przepisy były już w jednolitym tek-
ście ustawy – Prawo wodne z 7 grudnia 2005 i jednolitym tekście z 2012 roku. 

Normy stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych i normy stanu chemiczne-
go wód podziemnych stają się podobnym mitem jak kataster gospodarki wodnej – system in-
formacyjny, bez którego nie można rzetelnie opracować żadnego dokumentu – nie tylko planu. 
O tym katastrze także mówi się od lat. Tak więc: 

 y W dalszym ciągu mamy do czynienia z centralizacją planowania.
Dyrektor RZGW ma zgodnie z art. 92 Prawa wodnego sporządzać „identyfikację znaczą-

cych oddziaływań antropogenicznych…”, ale już nie opracowuje planów gospodarowania 
wodą, nie mówiąc o programie wodno – środowiskowym. To robi Prezes KZGW8. Dyrektor 
RZGW ma natomiast sporządzać plany zarządzania ryzykiem powodziowym (mapy zagroże-
nia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowuje IMGW9), plany przeciwdziała-
nia skutkom suszy i opracowywać „warunki korzystania z wód regionu wodnego”. W projek-
cie nowelizacji ustawy dodano jeszcze plany utrzymania wód – jako nowy rodzaj planów. Nic 
zatem dziwnego, że przy takim podziale zadań nasze plany gospodarowania wodami złożone 
w Brukseli zostały ocenione bardzo nisko. Nic nie wskazuje na to, żeby było lepiej.

 y Opiniowany projekt nowelizacji nie rozwiązuje jednej z podstawowych bolączek gospo-
darki wodnej jaką jest system finansowania. Nie sposób nie przypomnieć, że zgodnie 
z art. 9 RDW zasada zwrotu kosztów usług wodnych miała być wdrożona w roku 2009. 

Nic dziwnego, że inwestycje w gospodarce wodnej ciągną się grubo ponad 20 lat, a na bie-
żące działania eksploatacyjne albo brakuje pieniędzy albo te, które są – są marnotrawione na 
wykonywanie prac utrzymaniowych obniżających jakość ekosystemów wodnych.

 y Symptomatyczne jest to, że ani w ustawie – Prawo wodne, ani w projekcie nowelizacji 
nie ma przepisu o tym, kto ma realizować zadania, które wynikają z programu wodno – 
środowiskowego. Jedną z największych przeszkód w osiągnięciu nowego celu gospoda-

8  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
9  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
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rowania wodami jest niedostateczny nadzór nad użytkownikami. Wprawdzie w opinio-
wanym projekcie nowelizacji mówi się o konieczności dokonania przeglądu wydanych 
pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi (str. 26), ale 
nie zmienia to faktu, że dalej niektóre oczyszczalnie będą „głównymi źródłami zanie-
czyszczeń rzek” czując się całkowicie bezkarnymi, pod rządami rozwiązań propono-
wanych w projekcie nowelizacji. W dalszym ciągu do rzek będą doprowadzane „dzikie 
zrzuty ścieków”, a rzeki będą traktowane jak śmietniki. 

Projekt nowelizacji ustawy nic w tej sprawie nie zmienia. Reasumując: 
Nie stworzono podstawowych warunków realizacji zadań dla osiągnięcia dobrego sta-

nu/potencjału ekologicznego wód: 
 y Nie zaproponowano zlewniowego systemu zarządzania zasobami wód i środowisk 

związanych z wodą.
 y Nie zaproponowano zasady jednoosobowej odpowiedzialności za stan zasobów zde-

finiowanych zlewni. 
 y Nie wdrożono zasady zwrotu kosztów usług wodnych (art. 9 RDW). System finan-

sowania gospodarki wodnej miał być wdrożony w roku 2010. 
 y Nie opracowano norm stanu elementów systemów wodnych (miały być opracowane 

w roku 2006 – art. 8 RDW).
 y Nie wdrożono systemu planowania obejmującego wszystkie aspekty gospodarowa-

nia zasobami wód i środowisk związanych z wodą.
 y Nie rozwiązano problemu skutecznego nadzoru nad użytkownikami wód i środo-

wisk związanych z wodą.
 y Nie zaproponowano mechanizmu skutecznego nadzoru nad służbami wodnymi.
 y Konsultacje społeczne przedsięwzięć w gospodarowaniu wodą są wciąż działaniami 

formalnymi, nie angażującymi grup społecznych do współpracy w rozwiązywania 
problemów gospodarowania wodą.

Przedstawione wymagania to wymagania minimalne, jakie musi spełniać polskie prawo, 
żeby można było mówić o zgodności z duchem i literą prawa europejskiego. Żadne z wymie-
nionych działań nie jest w ustawie – Prawo wodne i w opiniowanym dokumencie prawidłowo 
zdefiniowane.

Jeśli do tego dodamy przestarzały podział na „dużą” i „małą” wodę, przy czym służby 
działające na małych rzekach „istotnych dla uregulowania stosunków wodnych w rolnictwie” 
zachowują się tak, jakby RDW ich nie obowiązywała, to chyba najwyższy czas przestać się 
łudzić, że osiągniemy cele środowiskowe wymagane przez prawo UE.

Wnioski ogólne

1. Opiniowany projekt nowelizacji nie spełnia żadnego z pięciu zdefiniowanych na wstępie 
kryteriów. 

2. Opiniowany projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne nie jest zgodny z zasadami polityki 
wodnej Unii Europejskiej i nie stwarza warunków organizacyjnych do osiągnięcia celów 
tej polityki.

3. Kontynuowanie działań zaproponowanych w opiniowanym dokumencie grozi kolejnymi 
sankcjami ze strony Komisji Europejskiej.

4. Ustawa – Prawo Wodne jest rozbudowana ponad miarę. Zawiera postanowienia 17 Dy-
rektyw UE (po nowelizacji – 19). Staje się nie tylko mało czytelną, ale nie oddaje ducha 
polityki wodnej Unii Europejskiej. 
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Uwagi szczegółowe

Uwaga: odnosząc się do konkretnych przepisów (nie wszystkich) przyjąłem zasadę cy-
towania przepisów „projektu” i następnie komentowania ich. Przepisy projektu nowelizacji 
ustawy są podane kursywą, moje komentarze zwykłą czcionką. Propozycje zmian przepisów 
w poszczególnych pozycjach „projektu nowelizacji ustawy” podaję czcionką wytłuszczoną. 
Ad art.1 

3) w art. 9:
a) w ust. 1:

– po pkt 1c dodaje się pkt 1d – 1j w brzmieniu:
„1d) dobrym potencjale ekologicznym – rozumie się przez to taki stan silnie zmie-

nionych jednolitych części wód powierzchniowych lub sztucznych jednolitych 
części wód powierzchniowych, który na podstawie klasyfikacji potencjału eko-
logicznego tych wód, wykonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego 
potencjału, jest określony co najmniej jako dobry;”.

Określenie „Klasyfikacja” jest błędne. Właściwym określeniem jest tu norma lub standard. 
Także pozostały tekst definicji jest nieporadny. Normy (standardy) są opracowywane według 
określonego porządku, który jest zdefiniowany tam, gdzie normy są zamieszczone. Ta defini-
cja (w nawiązaniu do układu tekstu) powinna brzmieć: 
1d) dobrym potencjale ekologicznym – rozumie się przez to taki stan silnie zmienionych 

jednolitych części wód powierzchniowych lub sztucznych jednolitych części wód po-
wierzchniowych, którego pomierzone cechy stanu spełniają wymagania normy dobre-
go potencjału ekologicznego.

Działając według powyższych zasad pozostałe definicje powinny brzmieć następująco:
1e)  dobrym stanie chemicznym wód podziemnych – rozumie się przez to taki stan jedno-

litych części wód podziemnych, którego pomierzone cechy stanu spełniają wymaga-
nia normy dobrego stanu chemicznego;

1f)  dobrym stanie chemicznym wód powierzchniowych – rozumie się przez to taki stan 
jednolitych części wód powierzchniowych, którego pomierzone cechy stanu spełniają 
wymagania normy dobrego stanu chemicznego;

1g)  dobrym stanie ekologicznym – rozumie się przez to taki stan jednolitych części wód 
powierzchniowych innych niż sztuczne lub silnie zmienione jednolite części wód po-
wierzchniowych, którego stwierdzone cechy stanu spełniają wymagania normy do-
brego stanu ekologicznego;

1h)  dobrym stanie ilościowym wód podziemnych – rozumie się przez to taki stan jednolitych 
części wód podziemnych, który na podstawie oceny stanu ilościowego tych wód, wykona-
nej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego stanu, jest określony jako dobry.

Proponuję następujące sformułowanie definicji „dobrego stanu ilościowego wód podziem-
nych”: dobry stan ilościowy wód podziemnych to jest taki stan, którego pomierzone cechy 
stanu nie powodują zmian w ekosystemach zależnych od wód podziemnych i nie powodu-
ją zmian dostępności tych wód dla użytkowników indywidualnych. Cechy dobrego stanu 
ilościowego określa norma. 

1i)  dobrym stanie wód podziemnych – rozumie się przez to taki stan jednolitych części wód 
podziemnych, w którym stan ilościowy wód podziemnych oraz stan chemiczny tych wód, 
jest określony co najmniej jako dobry;
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Proponuję następujące sformułowanie definicji „dobrego stanu wód podziemnych”: dobry 
stan wód podziemnych to jest taki stan, którego pomierzone cechy stanu nie powodują 
zmian stanu chemicznego, zmian w ekosystemach zależnych od wód podziemnych i nie 
powodują zmian dostępności tych wód dla użytkowników indywidualnych. Cechy dobre-
go stanu wód podziemnych określa norma. 

 
1j)  dostępnych zasobach wód podziemnych – rozumie się przez to zasoby wód podziemnych 

stanowiące średnią roczną z wielolecia wielkość całkowitego zasilania wód podziemnych 
określonej jednolitej części wód podziemnych pomniejszoną o wielkość z wielolecia prze-
pływu wód wymaganego dla osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części 
wód powierzchniowych związanych z określoną jednolitą częścią wód podziemnych, tak 
aby nie dopuścić do:
a) znacznego pogorszenia stanu ekologicznego tych jednolitych części wód powierzchnio-

wych,
b) powstania szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych;”.

Proponuję następujące sformułowanie definicji „dostępnych zasobów wód podziemnych”: 
dostępne zasoby wód podziemnych są to wody podziemne, których wykorzystanie nie 
wywołuje negatywnych skutków w ich stanie chemicznym, w stanie ekologicznym wód powierzch-
niowych, ekosystemach zależnych od wód podziemnych i dostępności tych wód dla użytkowników 
indywidualnych. 

 – pkt 6d otrzymuje brzmienie:
„6d) ograniczaniu emisji do wód – rozumie się przez to działania mające na celu ograni-

czenie emisji bezpośrednio do wód lub do ziemi, w szczególności przez nieprzekraczanie 
dopuszczalnych wartości emisji, a także ograniczenia i warunki odnoszące się do sposo-
bu oddziaływania, rodzaju lub innych niż rodzaj cech emisji oraz do ustanowionych na 
potrzeby działalności zakładów norm, mających wpływ na wielkość emisji do wód lub 
do ziemi;”.

Ta definicja jest oczywiście poprawna. Powinna być ona punktem wyjścia do redukcji an-
tropopresji na zasoby wodne. Jeśli jednak ma być ona ważna to trzeba jasno określić dopusz-
czalne wielkości w stosownym rozporządzeniu (musi być to zaznaczone w ustawie), instru-
menty naliczania opłat za te działania i instrumenty egzekwowania tego przepisu. Jednakże tak 
długo jak nie będą zdefiniowane (w stosownym rozporządzeniu) grupy działań umożliwiają-
cych skuteczne egzekwowanie redukcji antropopresji oraz instytucje lub osoby za to odpowie-
dzialne – ta definicja jest stwierdzeniem pustym.

–  pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) powodzi – rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normal-

nych warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez wezbranie wody w ciekach natu-
ralnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia 
przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych;”

Definicja jest nie do końca jasna. Rozumiem, że wyłącza się podtopienia, które powinny 
być zdefiniowane oddzielnie (nie mówiąc o procedurach redukcji strat, które wywołują), ale 
poza systemami kanalizacyjnymi w miastach, które nie są w stanie odebrać wód burzowych 
– w małych miastach i wsiach są rowy odwadniające, które źle utrzymywane są przyczyną 
podtopień. Ta sprawa powinna być równie jasno postawiona.

Proponuję przepisy:
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10)  powodzi – rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normal-
nych warunkach nie jest pokryty wodą – wywołane przez wezbranie wody w ciekach 
naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem 
pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach odwad-
niających w miastach i osiedlach;

10a) podtopieniach – rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który 
w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą – wywołane przez opady nawalne 
lub roztopy nie mieszczące się w systemach odwadniających w miastach i osiedlach; 

„13g) stanie ekologicznym – rozumie się przez to określoną jakość struktury i funkcjonowania 
ekosystemu wodnego związanego z jednolitymi częściami wód powierzchniowych;”

To jest stwierdzenie bardzo ogólnikowe i wypacza sens definicji nr. 21 zamieszczonej 
w RDW. Uważam, że trzeba albo powtórzyć definicję z RDW albo powiedzieć, iż: 

stan/potencjał ekologiczny definiują: 
 ̛ cechy morfologiczne charakteryzujące konkretną Jednolitą Część Wód (względnie 

stałe), oraz zmienne: 
 ̛ cechy stanu biologicznego, 
 ̛ chemicznego, 
 ̛ fizycznego. 

3i) stanie wód podziemnych – rozumie się przez to ogólny stan jednolitych części wód podziem-
nych, który określa się na podstawie oceny stanu ilościowego wód podziemnych oraz oceny 
stanu chemicznego tych wód, przy czym o ogólnym stanie decyduje gorszy ze stanów;

Proponuję następujące sformułowanie definicji „stanu wód podziemnych”: stan wód pod-
ziemnych to jest taki stan, którego pomierzone cechy stanu chemicznego i ilościowego nie 
powodują zmian w ekosystemach zależnych od wód podziemnych i dostępności tych wód 
dla użytkowników indywidualnych. 

13j) substancjach priorytetowych – rozumie się przez to substancje lub grupy substancji, któ-
rych emisje do wód należy stopniowo ograniczać, a w przypadku priorytetowych substancji 
niebezpiecznych – stopniowo usuwać ze środowiska wodnego w celu ich wyeliminowania;

Określenie „stopniowo” nie precyzuje problemu. Ta definicja powinna brzmieć:
13j) substancjach priorytetowych – rozumie się przez to substancje lub grupy substancji, 

których emisje do wód należy w sposób planowy ograniczać, a w przypadku priory-
tetowych substancji niebezpiecznych usuwać ze środowiska wodnego;

13k) substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – rozumie się przez to 
substancje lub grupy substancji, które są toksyczne, trwałe oraz zdolne do bioakumulacji, 
a także inne substancje lub grupy substancji, które należy równoważnie traktować;

Ta definicja powinna brzmieć:
13k) substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – rozumie się przez 

to substancje lub grupy substancji, które są toksyczne, trwałe oraz zdolne do bioaku-
mulacji;

13l) substancji zanieczyszczającej – rozumie się przez to substancję mogącą spowodować za-
nieczyszczenie, w szczególności:
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a) organiczne związki chlorowcowe lub substancje, które mogą tworzyć takie związki 
w środowisku wodnym,

b) związki fosforoorganiczne,
c) wiązki cynoorganiczne,
d) substancje lub preparaty, lub produkty ich rozkładu, o udowodnionych właściwościach 

rakotwórczych lub mutagennych lub właściwościach mogących zakłócać w środowisku 
wodnym lub przez to środowisko funkcje: steroidogenowe, hormonów tarczycy, repro-
dukcyjne lub inne funkcje endokrynologiczne,

e) trwałe węglowodory oraz trwałe i bioakumulujące się toksyczne substancje organiczne,
f) cyjanki,
g) metale lub ich związki,
h) arsen lub jego związki,
i) produkty biobójcze lub środki ochrony roślin,
j) substancje w zawiesinie,
k) substancje, które przyczyniają się do eutrofizacji, przede wszystkim azotanami  i fosfo-

ranami,
l) substancje wywierające niekorzystny wpływ na bilans tlenu, których pomiaru można 

dokonać przy użyciu wskaźników takich jak: pięciodobowe biochemiczne zapotrzebo-
wanie na tlen (BZT5) i chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr);

Autorzy są niekonsekwentni. Albo do definicji 13j i 13k należy dołączyć odpowiednie wy-
kazy substancji priorytetowych i szczególnie szkodliwych, albo zestawienie substancji zanie-
czyszczających przenieść do odpowiedniego rozporządzenia. W ustawie musi obowiązywać 
jakaś logika. 

13n) stanie wód powierzchniowych – rozumie się przez to ogólny stan jednolitych części wód 
powierzchniowych, który określa się w przypadku:
a) silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych lub sztucznych jednoli-

tych części wód powierzchniowych – na podstawie potencjału ekologicznego oraz stanu 
chemicznego, 

b) jednolitych części wód powierzchniowych innych niż wymienione w lit. a – na podsta-
wie stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego – przy czym o ogólnym stanie decydu-
je gorszy wynik;”.

Stanu każdego wyróżnionego obiektu nie określa „ogólny stan”. Określa go zbiór cech sta-
nu, oraz miary przypisane do każdej z cech stanu. Są to miary normatywne, lub miary aktualne 
stwierdzone podczas dokonywania pomiaru. Zbiór cech normatywnych, za pomocą których 
poprzez pomiar lub obserwację można określić stan każdego wyróżnionego obiektu definiują 
osoby projektujące, a następnie zatwierdzające normy (standardy ekologiczne, chemiczne, fi-
zyczne itp.). Tak więc definicja stanu wód powierzchniowych powinna brzmieć:
13n) stanie wód powierzchniowych – rozumie się przez to zbiór pomierzonych cech stanu jed-

nolitych części wód powierzchniowych, który określa się w przypadku:
a) silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych lub sztucznych jednoli-

tych części wód powierzchniowych – na podstawie norm potencjału ekologicznego oraz 
norm stanu chemicznego i stanu fizycznego, 

b) jednolitych części wód powierzchniowych innych niż wymienione w lit. a – na podsta-
wie norm stanu ekologicznego oraz norm stanu chemicznego i fizycznego – przy czym 
o ogólnym stanie decyduje gorszy wynik;”.
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– pkt 25a otrzymuje brzmienie:
„25a) zanieczyszczeniu – rozumie się przez to emisję w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy  z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), która 
może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, w tym jakości ekosystemów 
wodnych lub ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od ekosystemów wodnych, 
powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska 
lub kolidować z uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska, w szczególności 
powodować zanieczyszczenie wód;”,

Mamy już:
 ̛ substancje szczególnie szkodliwe, 
 ̛ substancje zanieczyszczające, 
 ̛ zanieczyszczenia. 

Brakuje natomiast jednoznacznego ustosunkowania się do zaśmiecania zwłaszcza małych 
rzek, które w dużym stopniu wpływają i na stan ekologiczny i na estetykę rzek. Stwierdzenie 
o „pogarszaniu walorów estetycznych” jest zbyt enigmatyczne. Uważam, że podobnie jak 
w przypadku pierwszych dwóch definicji należy albo wyliczyć grupy rodzajów zanieczysz-
czeń w ustawie, albo zrobić to w stosownym rozporządzeniu.

4) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela i obejmuje działania:

1) wynikające z planu utrzymania wód;
2) niewynikające z planu utrzymania wód, jeżeli zachodzi pilna i uzasadniona koniecz-

ność realizacji tych działań z uwagi na zapewnienie ochrony przed powodzią lub 
w związku z koniecznością usunięcia skutków powodzi.”.

Uważam propozycję za wadliwą, o czym piszę niżej przy omawianiu p 5. To sformułowanie 
może być furtką do praktykowanych dzisiaj działań. Obszary zagrożone można określić w pla-
nie. Działania doraźne zmniejszające lokalne zagrożenie powinny mieć ograniczone i mocno 
uzasadnione rozmiary. Punkty 1 i 2 należy wykreślić.

„5) w art. 22:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrz-
nych polega na zachowaniu stanu ich dna lub brzegów oraz na remoncie lub konser-
wacji istniejących budowli regulacyjnych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Utrzymywanie wód ma na celu zapewnienie:

1) ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi,
2) spływu lodów oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodo-

wych,
3) właściwych warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła 

wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiek-
tów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych 
oraz innych urządzeń,

4) właściwych warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, określo-
nych  w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r.  o żegludze śródlądowej,
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5)  właściwego działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego 
stanu technicznego i funkcjonalnego

– i nie powinno uniemożliwić osiągnięcia celów środowiskowych określonych w art. 38d 
ust. 1 i 2, art. 38e ust. 1 oraz w art. 38f ust. 1.

1b. Utrzymywanie wód jest realizowane przez:
1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód po-

wierzchniowych;
3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód 

powierzchniowych;
4) usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz 

wynikających z działalności człowieka;
5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych 

oraz przez ich zabudowę biologiczną;
6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów 

utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
7) udrażnianie przepustów i odcinków śródlądowych wód powierzchniowych pod 

obiektami mostowymi lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów;
8) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:

a) budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,
b) urządzeń wodnych;

9) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów 
w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.”.

Pojęcie „utrzymanie wód”, jest pojęciem przestarzałym. Powstało ono w czasach, kie-
dy funkcjonował transport wodny i spław drewna tratwami (art. 76. Ust. 1 Ustawy wodnej 
z 19 września 1922 r.). W tamtych czasach trzeba było utrzymywać koryta rzek żeglownych 
i spławnych w stanie umożliwiającym żeglugę. W tym celu powołano urzędy techniczne, które 
to wykonywały. Ten problem jest obecnie całkowicie marginalny. Dziś trzeba statki dostoso-
wywać do rzek, a nie rzeki do statków. Natomiast groźnym w skutkach jest przenoszenie tego 
pojęcia na rzeki „istotne dla regulacji stosunków wodnych w rolnictwie”. Powstaje praktyka 
całkowicie zbędnej ingerencji w ekosystemy wodne tych rzek. 

Kluczowym zadaniem polityki wodnej jest dziś dbanie o jakość wód i stan ekosystemów 
wodnych. Oznacza to możliwie nieznaczną ingerencję w te ekosystemy, oraz energiczne dzia-
łania minimalizujące antropopresję. Jedynym ważnym powodem ingerencji powinna być likwi-
dacja ewentualnych zagrożeń powodziowych. Jest to podstawowy wymóg polityki wodnej UE. 

Tak więc podstawowym zadaniem służb wodnych jest zapewnić: 
1. Wymagany stan ekologiczny ekosystemów wodnych i z wodą związanych (cel wg 

RDW).
2.  Określone prawem warunki użytkowania wód i środowisk związanych z wodą.
3.  Stworzenie warunków do minimalizacji skutków stanów nadzwyczajnych.

Ad 1. Przez stan ekologiczny JCW rozumiem:
 y zachowanie cech morfologicznych zdefiniowanego fragmentu systemu wodnego (natu-

ralnego, znacznie zmienionego, sztucznego – JCW),
 y zachowanie lub poprawę cech biologicznych,
 y zachowanie lub poprawę cech chemicznych i fizycznych. 
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Podstawą działań są normy stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych oraz 
normy stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych. Wszystkie działania powinny 
zmierzać do osiągnięcia stanu wymaganego normą (standardem).

Ad 2.Tworzenie warunków do korzystania z wód na zasadach określonych prawem (szcze-
gółowymi przepisami zawartymi w rozporządzeniach) w taki sposób, aby minimalizować 
wpływ użytkowników na stan ekologiczny JCW. 

Ad 3. Nie ulega wątpliwości, ze służby wodne powinny tworzyć warunki do minimalizacji 
strat, które mogą spowodować stany nadzwyczajne, które wywołuje woda (ograniczanie ich 
zadań do spraw powodzi i suszy jest znów przejawem przestarzałego myślenia).

Wymienione w art.22. 1.b działania są efektem anachronicznego rozumienia pojęcia gospo-
darka wodna i są sprzeczne z zasadami filozofii RDW.

Cały artykuł 21 ust.1, 1a i 1b jest źle sformułowany. Plan utrzymania wód musi obejmować 
działania prowadzące do osiągnięcia podanych wyżej celów. Ten plan nie może być kolejną po-
zycją w katalogu planów. Musi być zasadniczym składnikiem planu gospodarowania wodami. 

Działania związane z utrzymaniem wód mają zapewnić co najmniej zgodność z normą stanu 
ekologicznego. Ponieważ wciąż tych norm niema pojawiają się określenia, które są sprzeczne 
z wymaganiami RDW. 

Tak więc brzmienie art. 22.1. powinno być następujące:
1. Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrz-

nych polega na zachowaniu stanu ich dna lub brzegów oraz biocenoz wodnych i środo-
wisk od wody zależnych zgodnie z normą stanu/potencjału ekologicznego. 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi w drodze rozporządzenia zbiór 
działań niezbędnych dla osiągnięcia i utrzymania co najmniej dobrego stanu/potencjału 
ekologicznego dla poszczególnych typów JCW. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi w drodze rozporządzenia 
warunki użytkowania zasobów wód i środowisk związanych z wodą przez użytkowników 
wód oraz obowiązki służb wodnych, które z tych warunków wynikają. 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi w drodze rozporządzenia 
katalog działań niezbędnych dla minimalizacji strat wywoływanych przez stany nadzwy-
czajne, których przyczyną jest woda. 

6) w art. 38:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części 
wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronio-
nych,  o których mowa w art. 113 ust. 4, a także poprawa jakości wód oraz biologicz-
nych stosunków  w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.”.

To stwierdzenie choć poprawne jest sprzeczne z tym co powiedziano wyżej w art. 22 ust 1, 
1a, 1b. Bez określenia norm stanu/potencjału ekologicznego to stwierdzenie jest puste.

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a – 5c w brzmieniu:
„5a. Ochrona wód jest realizowana w szczególności z uwzględnieniem wyników oceny sta-

nu wód podziemnych oraz wyników oceny stanu wód powierzchniowych”.

To stwierdzenie byłoby poprawne, gdyby nie to, że nie wystarczy wody chronić, trzeba 
prowadzić wszechstronne działania (nie tylko techniczne), które doprowadzą ją do co najmniej 
dobrego stanu/potencjału ekologicznego (wody powierzchniowe), chemicznego i ilościowego 
(wody podziemne). Aby to stwierdzenie miało sens muszą być spełnione dwa warunki:
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1. powinny być zatwierdzone normy stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchnio-
wych i normy stanu chemicznego wód podziemnych.

2. powinny być powołane osoby odpowiedzialne za stan elementów systemów wodnych (JCW). 

„5b. Ocena stanu wód podziemnych obejmuje ocenę stanu ilościowego wód podziemnych i ich 
stanu chemicznego oraz określenie dobrego stanu wód podziemnych,  w tym dobrego stanu 
ilościowego wód podziemnych i dobrego stanu chemicznego wód podziemnych, dokony-
wane w ramach oceny stanu jednolitych części wód podziemnych zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 38a ust. 1.”.

Ta definicja powinna brzmieć:
5b. Ocena stanu wód podziemnych obejmuje ocenę stanu ilościowego wód podziemnych 

i ich stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 38a ust. 1.

5c. Ocena stanu wód powierzchniowych obejmuje klasyfikację stanu ekologicznego, potencja-
łu ekologicznego i stanu chemicznego tych wód oraz określenie dobrego stanu ekologicz-
nego, dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód powierzch-
niowych, dokonywane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38a ust. 2 i 3.”.

Ta definicja powinna brzmieć:
5c. Ocena stanu wód powierzchniowych polega na porównaniu stanu zastanego w terenie 

z wymaganym stanem normatywnym:
 ̛ stanu ekologicznego, 
 ̛ potencjału ekologicznego, 
 ̛ stanu chemicznego tych wód dokonywane zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 38a ust. 2 i 3.
Lub bardziej precyzyjnie: 
5c. Ocena stanu wód powierzchniowych polega na porównaniu cech stanu zastanego 

w terenie z cechami stanu normatywnego dla:
 ̛ stanu ekologicznego, 
 ̛ potencjału ekologicznego 
 ̛ stanu chemicznego tych wód dokonywane zgodnie z przepisami wydanymi na pod-

stawie art. 38a ust. 2 i 3.

7) w art. 38a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny 
stanu jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1) klasyfikację elementów fizykochemicznych;
2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu chemicz-

nego;
3) sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych;
4) sposób prezentacji ich stanu;
5) częstotliwość dokonywania oceny ich stanu; 
6) wartości progowe będące normami jakości środowiska wyrażonymi jako stężenie 

danej substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażo-
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nej jako wskaźnik, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę środo-
wiska oraz zdrowie ludzi.”.

Nie sposób nie zauważyć, że:
1. Normy stanu wód podziemnych podobnie jak normy stanu/potencjału wód powierzchnio-

wych miały być opracowane i zatwierdzone do roku 2006.
2. Nie „elementów” tylko cech stanu ilościowego i chemicznego.
3. Wartości progowe cech stanu są wartościami normatywnymi tych cech. 

Tak więc prawidłowy zapis tego ust. 1 powinien być następujący: 
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem wła-

ściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób 
oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1) klasyfikację cech fizykochemicznych;
2) definicje stanu ilościowego i stanu chemicznego wód podziemnych;
3) sposób interpretacji wyników badań cech fizykochemicznych i ilościowych;
4) sposób prezentacji ich stanu;
5) częstotliwość dokonywania oceny ich stanu; 
6) normy stanu chemicznego wyrażone jako stężenie danej substancji zanieczysz-

czającej,  grupy tych substancji lub substancji, która nie powinna być przekro-
czona z uwagi na ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi;

7) normy stanu ilościowego w JCW podziemnych.

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, będzie się kierował 

istniejącym stanem rozpoznania procesów zachodzących w środowisku wodnym oraz 
dostępnymi wynikami pomiarów i badań, oraz weźmie pod uwagę:
1) zakres interakcji pomiędzy wodami podziemnymi a:

a) ekosystemami wodnymi pozostającymi z nimi w związku hydraulicznym, 
b) zależnymi od nich ekosystemami lądowymi;

2) zaburzenia aktualnych lub przyszłych uzasadnionych sposobów wykorzystania 
wód podziemnych lub ich funkcji;

3) zanieczyszczenia powodujące uznanie jednolitych części wód podziemnych za za-
grożone;

4) warunki hydrogeologiczne, w tym informacje dotyczące bilansu wodnego i pozio-
mów naturalnego tła hydrogeochemicznego, z uwzględnieniem przypadków, gdy 
podwyższone poziomy wartości tła elementów fizykochemicznych występują  z na-
turalnych przyczyn hydrogeologicznych, przy czym przez wartość tła rozumie się 
stężenie substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik, odpowiadające wa-
runkom naturalnym w tej jednolitej części wód podziemnych albo w nieznacznym 
stopniu odbiegające od warunków naturalnych w wyniku działalności człowieka;

5) pochodzenie substancji zanieczyszczających, ich ewentualne występowanie w przy-
rodzie, toksyczność, zdolność do dyspersji, trwałość i zdolność do bioakumulacji;

6) dostępne informacje o substancjach zanieczyszczających, grupach tych substancji 
lub substancjach wyrażonych jako wskaźnik, wskazujące na potrzebę ustalenia lub 
zmiany istniejącej wartości progowej.”,

c) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
„5b. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, weźmie również pod 

uwagę normy jakości wód podziemnych – rozumiane jako normy jakości środowiska, 
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określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony wód podziem-
nych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu, odpowiadające stężeniu da-
nej substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonych 
jako wskaźnik, które nie powinny być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska 
oraz zdrowie ludzi, oraz dotychczasowe wartości progowe.”.

Tekst ust. 5 i 5b jest próbą instruowania projektantów norm stanu wód podziemnych. Za-
miast skupić się na opracowaniu norm, które miały być gotowe w roku 2006 prowadzi się 
dywagacje o tym jakie uwarunkowania mają być spełnione. Wydaje mi się, że jest to próba 
rozmydlania problemu. 

Oba fragmenty ustawy uważam za zbędne. 

8) w art. 38b w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Cele środowiskowe rozumiane jako osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziem-
nych, dobrego stanu chemicznego wód podziemnych, dobrego stanu ekologicznego, dobrego 
potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych, a także 
zapobieganie ich pogorszeniu, w szczególności w odniesieniu do ekosystemów wodnych 
i od wody zależnych, określa się dla:”.

To stwierdzenie byłoby niezwykle ważne, gdyby w ślad za nim szły narzędzia i działania, 
które umożliwiałyby ich osiągnięcie to znaczy:

1. Rzetelny system planowania.
2. System finansowania.
3. System nadzoru i kontroli użytkowników.
4. Mechanizm nadzoru nad służbami wodnymi.
5. Rzetelne konsultacje społeczne przedsięwzięć w gospodarowaniu wodą.
6. Rzetelnie opracowane normy stanu/potencjału JCW.
To są wymagania minimalne, jakie musi spełniać polskie prawo, żeby można było mówić 

o zgodności z duchem i literą prawa europejskiego. Żadne z wymienionych działań nie jest ani 
w ustawie – Prawo wodne ani w opiniowanym dokumencie prawidłowo zdefiniowane.

Jeśli do tego dodamy archaiczny podział na „dużą” i „małą” wodę, przy czym służby 
działające na małych rzekach „istotnych dla uregulowania stosunków wodnych w rolnic-
twie” zachowują się tak, jakby RDW ich nie obowiązywała to chyba najwyższy czas prze-
stać się łudzić, że osiągniemy tak zapisane cele środowiskowe. Ten przepis jest pozbawiony 
mocy sprawczej. 

9) art. 38c otrzymuje brzmienie:
„Art. 38c. 1. Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem obejmuje łącznie:

1) 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  i 3, lub na podstawie najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 3 pkt 10 
ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, które nie powinny 
być przekraczane w określonym w nich czasie;

2) ograniczanie emisji ze źródeł zanieczyszczeń obszarowych, przez określenie jej wa-
runków, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych praktyk w zakresie ochrony śro-
dowiska,  o których mowa w szczególności w przepisach ustawy, a także w ustawie 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
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2. Jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniem 
wymagają zastosowania bardziej rygorystycznych dopuszczalnych wartości emisji niż 
te, o których mowa w ust. 1, stosuje się bardziej rygorystyczne dopuszczalne wartości 
emisji, wynikające z tych przepisów.”. 

Proponowana treść art. 38c byłaby poprawna gdyby z niej wynikały konkretne działania dla 
osiągnięcia wymaganego prawem stanu/potencjału ekologicznego (RDW). Należy także po-
wiedzieć, jakimi narzędziami powinny posługiwać się służby wodne aby wywołać pożądane 
zachowania użytkowników po to, aby osiągnąć dobry stan zasobów wód i środowisk związa-
nych z wodą. Tak więc do treści art. 38c proponuję dopisać:

1. Kto i kiedy ma dokonać inwentaryzacji źródeł zanieczyszczeń i ustalać sposoby ich 
redukcji (spowodować ich redukcję) do wymaganego prawem poziomu.

2. Kto i kiedy ma reagować na naruszenia ustalonych wielkości emisji.
3. Jakimi narzędziami powinny posługiwać się służby wodne aby wymusić prawidło-

we zachowania użytkowników. 
Albo (jako alternatywa): Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi w for-

mie rozporządzenia to co podałem wyżej w p. 1,2,3. 
Bez tych uzupełnień przepis art. 38 c jest pozbawiony mocy sprawczej. Jest przepisem pustym.

10) w art. 38d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód po-

wierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego  i sta-
nu chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny 
wód powierzchniowych.”.

Przepis art. 38d ust 2 jest niepotrzebnie rozwleczony. Proponuję zapis: 
2. Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego sta-
nu chemicznego wód powierzchniowych.

11) w art. 38e ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Realizując cele, o których mowa w ust. 1, podejmuje się w szczególności działania okre-

ślone w programie wodno-środowiskowym kraju, polegające na stopniowym redukowaniu 
zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących  i utrzymujących się ten-
dencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka. Zna-
cząca i utrzymująca się tendencja wzrostowa oznacza znaczący statystycznie i pod wzglę-
dem środowiskowym istotny wzrost stężenia substancji zanieczyszczającej, grupy tych 
substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik  w jednolitej części wód podziemnych.”.

Ten przepis jest poprawny lecz ogólnikowy. Proponuję go wykreślić i zastosować propozy-
cję podaną wyżej dla art. 38 c. 

12) w art. 38j w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie po-
gorszeniu stanu ekologicznego oraz dobrego potencjału ekologicznego, jeżeli:”.

Art. 38j (nie tylko ust.1) otwiera furtkę do działań całkowicie sprzecznych z duchem RDW.
Oczywiście mogą zdarzyć się przypadki, kiedy interes społeczny czy gospodarczy będzie 

przemawiał za pogorszeniem stanu/ potencjału JCW. Zgodnie z zasadami polityki wodnej UE 
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takie przypadki są sporadycznie dopuszczalne, ale muszą być poprzedzone konkretnymi anali-
zami Ocen Oddziaływania na Środowisko, analizami ekonomicznymi i oceną skutków społecz-
nych. Konieczne jest także pokazanie ekwiwalentnego obszaru lub JCW, które zrekompensują 
stratę ekologiczną. Cały art. 38j wymaga przeredagowania, nie tylko wprowadzenie do ust.1.

„2. Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania 
przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego. 
Regulację wód stanowią w szczególności działania niebędące działaniami związanymi  
z utrzymywaniem wód, o których mowa w art. 22 ust. 1b.”.

Przepis art. 67 ust.2 jest anachroniczny. Przedsięwzięcia regulacyjne są co do samej swojej 
istoty sprzeczne z filozofią polityki wodnej UE. Jeśli już są niezbędne, to w każdym przypadku 
muszą brać za punkt wyjścia osiągnięcie wymaganego stanu ekologicznego cieków. To musi 
być jednoznacznie zapisane w ustawie. W przeciwnym razie dajemy możliwość kontynuowa-
nia dzisiejszego stanu rzeczy. Tak więc ten art. powinien brzmieć następująco:

Wody powinny być doprowadzane do dobrego stanu/potencjału ekologicznego lub 
utrzymywane w co najmniej dobrym stanie/potencjale ekologicznym. Wszelkiego rodza-
ju ingerencje w ten stan są dopuszczalne tylko w następujących przypadkach:

1. Minimalizacja zagrożenia powodzią.
2. Wszechstronnie uzasadniony interes społeczny lub gospodarczy, poparty oceną od-

działywania na środowisko, analizą techniczną i ekonomiczną. 

17) w art. 88a dodaje się ust. 4 – 7 w brzmieniu:
„4. Ochronę przed powodzią realizuje się uwzględniając wszystkie elementy zarządzania 

ryzykiem powodziowym, w szczególności zapobieganie, ochronę, stan należytego przy-
gotowania i reagowanie w przypadku wystąpienia powodzi, usuwanie skutków powodzi, 
odbudowę i wyciąganie wniosków w celu ograniczania potencjalnych negatywnych skut-
ków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej”.

Proponuję modyfikację terminologii: nie „elementy” tylko „fazy”, które zgodnie z termino-
logią zarządzania kryzysowego są następujące:

1. zapobieganie,
2. przygotowanie,
3. reagowanie,
4. usuwanie skutków i wyciąganie wniosków. 
Tak więc brzmienie p.4 będzie następujące:
4. Ochronę przed powodzią realizuje się prowadząc działania we wszystkich fazach 

zarządzania ryzykiem powodziowym to znaczy: zapobieganie, przygotowanie, re-
agowanie, usuwanie skutków i wyciąganie wniosków w celu ograniczania potencjal-
nych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności gospodarczej.

5. Ochronę przed powodzią prowadzi się w sposób zapewniający koordynację  z działania-
mi służącymi osiągnięciu celów środowiskowych i ochronie wód.

6. Koordynacja ma na celu:
1) zwiększenie skuteczności ochrony przed powodzią oraz działań służących osiągnięciu 

celów środowiskowych i ochronie wód;
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2) zapewnienie współpracy na rzecz osiągnięcia wspólnych korzyści oraz wymiany in-
formacji w zakresie ochrony przed powodzią oraz osiągnięcia celów środowiskowych  
i ochrony wód.

7. Koordynacja obejmuje w szczególności czynności, o których mowa w art. 119a.”.

Uważam, że sprawy poruszone wyżej są na tyle ważne, ze powinny być umieszczone w od-
dzielnej ustawie poświęconej polityce zwalczania stanów nadzwyczajnych wywoływanych 
przez wodę, organizacji akcji zwalczania zagrożeń i redukcji strat, które te stany wywołują. 

18) w art. 88b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla obszarów dorzeczy przygotowuje się, na podstawie dostępnych lub łatwych do uzy-

skania informacji, obejmujących w szczególności wpływ zmian klimatu na występowanie 
powodzi, wstępną ocenę ryzyka powodziowego.”.

Proponowany przepis jest daleko idącym uproszczeniem. Kieruje uwagę na sprawy klima-
tu, natomiast pomija milczeniem nie mniej ważne czynniki, które zwiększają gwałtowność 
przebiegu zjawisk powodziowych. Tymi czynnikami są:

1. skrócenie biegów rzek w wyniku regulacji,
2. ściśnięcie wód powodziowych wałami,
3. zmniejszenie zdolności retencyjnej obszarów zmeliorowanych,
4. zmniejszenie zdolności retencyjnej obszarów zabudowanych w miastach i osiedlach. 
Ponadto uważam za nieporozumienie przepis o „dostępnych lub łatwych do uzyskania in-

formacjach”. Czy wojnę (czego nie życzę) także będziemy prowadzić w oparciu o łatwe do 
uzyskania informacje? Powódź jest stanem nadzwyczajnym i wymaga pełnego zabezpieczenia 
informacyjnego! 

c) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. W przeglądzie uwzględnia się w szczególności możliwy wpływ zmian klimatu na 

występowanie powodzi.”.

Ten przepis jest wadliwy (patrz uwaga dot. Art. 88b ust.1). Przepis powinien brzmieć:
9a. W przeglądzie uwzględnia się wszystkie czynniki mające wpływ na przebieg zja-

wisk powodziowych w tym także wpływ zmian klimatu.

20) w art. 88d: 
a) w ust. 2 w pkt 3:

 ̛ uchyla się lit. a,
 ̛ uchyla się lit. c i lit. d.

To jest nieporozumienie. Nie jest wyłączną rolą map spełnianie przepisów Dyrektyw UE. 
Mapy mają być narzędziami wspomagającymi wszystkich, którzy będą kierowali akcjami 
zwalczania zagrożeń powodziowych. Tak więc uważam, że na mapach powinny być zazna-
czone wszystkie obszary narażone na zalanie (dawne obszary zalewowe). Nie można zakła-
dać, że wały nas ochronią. Nie można także nie uwzględniać możliwości katastrofy obiektu 
piętrzącego wodę. Pozostaje otwartą sprawa powszechnej dostępności (ze względu na klimat 
społeczny) informacji o skutkach katastrofy budowli piętrzącej. Proponuję pozostawienie lit. 
a, lit. c i lit. d. 



43

Opinie na temat projektu (...) oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne...

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona odpo-

wiednia ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony 
morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie ob-
szary,  o których mowa w ust. 2 pkt 1.”.

Czy to znaczy, że obszary narażone na powódź od morza mają mieć 100% zabezpieczenie 
przed powodzią? To musi być precyzyjnie określone. Proponuję następujący zapis:

Jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zagraża powódź, na ma-
pach zagrożenia powodziowego od strony morza mogą być przedstawione wyłącznie ob-
szary, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

21) w art. 88e w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się potencjalnie negatywne skutki związa-
ne z powodzią dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, obejmujące:”.

Wprawdzie ten przepis jest zgodny z Dyrektywą 2007/60/WE jednakże uważam, że infor-
macja o tym, co znajduje się na obszarach zagrożonych powinna dokładniej opisywać poten-
cjalne straty. Prowadzący akcję zwalczania zagrożeń powinni dysponować pełną informacją 
o potencjalnych stratach. Tak więc: w art. 88e ust 2 powinna być zamieszczona informacja 
o potencjalnych stratach w mieniu obywateli, instalacji wszelkiego rodzaju, dobrach kultury 
oraz straty w środowisku naturalnym. 

22) w art. 88f:
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości 
mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przez umieszczenie  
ich w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zmiany w dokumentach, o których mowa w ust. 5, wprowadza się w terminie 30 mie-

sięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodzio-
wego organom, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 3 i 5.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Przygotowanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla ob-

szarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, położonych na obszarach dorzeczy, których 
części znajdują się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, poprze-
dza się działaniami mającymi na celu wymianę w tym zakresie informacji z właściwymi 
organami tych państw. Wymiana informacji następuje w trybie i w zakresie określonych  
w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.”.

Przepis w art. 88f.1 ustawy Prawo wodne mówiący o tym, że mapy zagrożenia i mapy 
ryzyka sporządza Prezes KZGW jest nieporozumieniem i kolejnym przykładem zbędnej cen-
tralizacji. Minister powinien opracować instrukcję sporządzania planów zwalczania skutków 
stanów nadzwyczajnych (nie tylko powodzi), a Prezes KZGW powinien koordynować opra-
cowanie tych dokumentów przez RZGW. 

23) w art. 88g:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym opracowuje się z uwzględnieniem ele-
mentów zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa w art. 88a ust. 4, i dzia-
łań,  o których mowa w art. 88k.”.

W ustawie musi być przepis o tym w jakim dokumencie (rozporządzeniu) znajdą się wy-
magania stawiane planom strategicznym, taktycznym i operacyjnym zwalczania zagrożeń dla 
zlewni i konkretnych obszarów zagrożonych. Ja to nazywam Jednostkami Kryzysowymi – ob-
szarami, na których może wystąpić konkretne zagrożenie (powódź, susza, osuwisko wywołane 
opadami itp.).

Przepis mówiący o „uwzględnianiu” jest nieporozumieniem. Minister powinien opracować 
i przekazać zainteresowanym rozporządzenie lub instrukcję opracowania planów zwalczania 
skutków stanów nadzwyczajnych (nie tylko powodzi). Powyższe stwierdzenie dotyczy także 
przepisu p.b) projektu nowelizacji.

27) w art. 88s dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Rada Ministrów przyjmuje plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorze-

czy, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej ochro-
ny przed suszą oraz powszechnym charakterem tych planów.”.

Czy naprawdę wszystko musi zatwierdzać Rada Ministrów? Trzeba zbudować popraw-
ny system gospodarowania wodami z rozsądnym finansowaniem, a wtedy takie plany będą 
zatwierdzać właściwe Rady (dziś są to Rady Regionu Wodnego). Do Rady Ministrów powinny 
trafiać tylko szczególnie trudne przypadki.

28) w art. 103 pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) wykonywanie badań elementów hydrologicznych i morfologicznych wód powierzch-

niowych dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami, w szczególności dla spo-
rządzenia dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 113 ust. 2;”.

Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna nie może być remedium na wszystkie 
dolegliwości gospodarki wodnej. O ile nikt nie kwestionuje jej kompetencji w dziedzinie hy-
drologii to trzeba zauważyć, że w dziedzinie morfologii koryt rzecznych ma nieznaczne, żeby 
nie powiedzieć żadne doświadczenie. Jest szereg placówek naukowo badawczych, które spe-
cjalizują się w tym zakresie i nie trzeba lekceważyć ich dorobku. 

Problem morfologii trzeba podzielić na trzy grupy zagadnień:
1. Metodyka identyfikacji stanu morfologicznego JCW.
2.  Identyfikacja stanu morfologicznego JCW.
3.  Kontrola stanu morfologicznego JCW.
Ad 1. To powinna opracować jednostka naukowo – badawcza najlepiej przygotowana do 

wypowiadania się na ten temat. 
Ad 2. Identyfikację morfologii JCW i do planowania i do realizacji prac utrzymaniowych
 powinny wykonywać służby wodne pod nadzorem inspekcji ochrony środowiska.
Ad 3. Kontrole stanu morfologicznego JCW powinni wykonywać inspektorzy ochrony
 środowiska.
Ten przepis uważam za zbędny.

29) w art. 105:
a) w pkt 2a lit. a otrzymuje brzmienie:
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„a) wykazu wielkości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód pod-
ziemnych,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości zasobów wód pod-

ziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych oraz stanu wód podziem-
nych, a także ich zagrożeń;”.

Propozycję przepisu pkt 2a lit.a uważam za zbędną. Opracowując zasoby wszystkich kopa-
lin podaje się wielkość zasobu ogółem i zasobu dostępnego. Po co mnożyć przepisy.

Propozycja przepisu pkt 4 byłaby prawidłowa, gdyby prawidłowo zorganizowane służby 
wodne były odpowiedzialne za stan zasobów i reagowały na wszelkiego rodzaju zagroże-
nia. Państwowa służba hydrogeologiczna sprawowałaby wtedy nadzór nad działalnością służb 
wodnych i sygnalizowała powstawanie zagrożeń. Obarczanie tej służby proponowanym obo-
wiązkiem w żadnym stopniu nie rozwiązuje sprawy stanu wód podziemnych. 

30) w art. 109 w ust. 3 pkt 3a otrzymuje brzmienie:
„3a) badania elementów hydrologicznych i morfologicznych wód powierzchniowych dla 

potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami, w szczególności dla sporządzenia do-
kumentacji planistycznych, o których mowa w art. 113 ust. 2;”.

28) w art. 103 pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) wykonywanie badań elementów hydrologicznych i morfologicznych wód powierzch-

niowych dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami, w szczególności dla sporządze-
nia dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 113 ust. 2;”.

Czym się różni „badanie” od „wykonywania badań”? W stosunku do treści pkt 30 mam taki 
sam pogląd jak w stosunku do pkt 28. I jeden i drugi są zbędne.

31) w art. 113:
a) w ust. 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) plan utrzymania wód;”.

Ten przepis jest co najmniej zaskakującym. Okazuje się bowiem, że potrzebny jest nowy 
komplet planów dla wszystkich zlewni rzek i obszarów przybrzeżnych. Z RDW wynika jed-
noznacznie, że planowanie powinno obejmować wszelkiego rodzaju działania w odniesieniu 
do wód powierzchniowych, podziemnych i środowisk związanych z wodą, które prowadzą do 
osiągnięcia celu polityki wodnej UE. Jeśli w planach gospodarowania wodami nie umieszczo-
no problemów eksploatacyjnych, to znaczy, że plany te są pozbawione jakiejkolwiek wartości. 
Nie da się osiągnąć celów środowiskowych bez: 

•y codziennych działań eksploatacyjnych, 
•y codziennego nadzorowania zachowań użytkowników,
•y codziennego korygowania zachowań użytkowników.
Ten przepis ujawnia z całą ostrością absurdalność usiłowań dostosowania Prawa wodnego 

do wymagań prawa europejskiego. Najprostszą sprawę – jaką jest zbudowanie sensownego 
planu gospodarowania wodami, który obejmowałby wszystkie aspekty gospodarowania wo-
dami i wszystkie działania prowadzące do osiągnięcia celu polityki wodnej w interesie każ-
dego obywatela naszego kraju – doprowadza się do absurdu. Uważam za konieczną zmianę 
dotychczasowego sposobu konstruowania planów gospodarowania wodami. Planowanie, aby 
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było realne musi być zdecentralizowane. Musi być wdrożona zasada pomocniczości, która jest 
jednym z fundamentów polityki wodnej UE. Mam świadomość tego, że wymaga to głębokich 
zmian w funkcjonowaniu służb gospodarki wodnej. Jednakże bez tej zmiany nie może być 
mowy o wywiązaniu się z naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej nie mówiąc o na-
szych obywatelach. 

32) w art. 113b:
a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przy sporządzaniu programu wodno-środowiskowego kraju uwzględnia się doku-
mentacje planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 2 i 3.”,

b) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników monitoringu wód lub innych danych, 
że osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone, należy:”.

 Po lekturze propozycji przepisu ust. 6a nasuwa się pytanie: jak można opracowywać jaki-
kolwiek dokument planistyczny w gospodarowaniu wodami, jeśli nie są znane tak zasadnicze 
dane jak przejawy antropopresji i charakterystyki Jednolitych Części Wód. Nie należy ich 
„uwzględniać”. One należą do podstawowych grup danych. Byłbym ponadto bardzo ostrożny 
w określaniu „znaczących oddziaływań antropogenicznych” ponieważ tak zwane „drobne od-
działywania” powtarzane wielokrotnie mogą być „znaczącymi”. Proponuję zamianę określe-
nia „uwzględnia się” określeniem „umieszcza się”. Ust 6a będzie brzmiał:

6a. Przy sporządzaniu programu wodno-środowiskowego kraju umieszcza się doku-
mentacje planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 2 i 3.

33) w art. 114 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rada Ministrów przyjmuje plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,  w dro-

dze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia osiągnięcia celów środowi-
skowych oraz powszechnym charakterem tego planu.”.

Powstaje istotne pytanie: po co Rada Ministrów ma się zajmować dokumentami, które są 
pozbawione elementarnych cech poprawnego dokumentu. Doświadczenia z pierwszą edycją 
planów wskazują na to, że:

•y Plany były oparte na przypadkowych danych.
•y Plany nie miały oparcia o normy stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego.
•y Nie znane były efekty realizacji planów.
•y Nie znane były środki, które mogły być przeznaczone na realizację planów.
To wszystko doprowadziło do tego, że zostały uznane za jedne z najgorszych w Unii Euro-

pejskiej (UE). Ten przepis jest sprzeczny z zasadami polityki wodnej UE, która zaleca stoso-
wanie zasady pomocniczości.

Plany gospodarowania wodami powinny być zatwierdzane przez odpowiednie Rady. To 
jest oczywiście niemożliwe bez gruntownej reformy służb wodnych. Przepis ust. 5 jasno po-
kazuje jak nam daleko do rzeczywistego wdrożenia zasad polityki wodnej UE. 

34) po art. 114a dodaje się art. 114b i art. 114c w brzmieniu:
„Art. 114b. 1. Plan utrzymania wód zawiera:

1) określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których wystę-
pują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfi-
kacją tych zagrożeń;
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2) wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wod-
nych  o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami;

3) wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b, obejmujący:
a)  wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań,
b) uzasadnienie konieczności realizacji działań, z uwzględnieniem spodziewanych 

efektów ich realizacji,
c)  jeżeli to możliwe, szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających  z planowa-

nych działań,
d)  w przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3, 6 i 8 – zakres, roz-

miar, przybliżoną lokalizację działań oraz terminy i sposoby ich prowadzenia;
2. Projekt planu utrzymania wód opracowuje się z uwzględnieniem: 

1) potrzeb z zakresu ochrony przed powodzią;
2) konieczności osiągnięcia celów środowiskowych i ochrony wód;
3) przesłanek dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz nieza-

pobieżenia pogorszeniu stanu ekologicznego oraz dobrego potencjału ekologicznego, 
o których mowa w art. 38j.

3.  Projekt planu utrzymania wód wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko. Przepisy działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się odpo-
wiednio.

4.  Projekt planu utrzymania wód podlega uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu 
oraz właściwymi marszałkami województw.

5.  Plan utrzymania wód przyjmuje w drodze aktu prawa miejscowego dyrektor regionalne-
go zarządu.

6.  Plan utrzymania wód podlega przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji.
7.  Przepisy ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planu utrzymania wód.

Art. 114c. Właściwi marszałkowie województw przekazują dyrektorowi regionalnego za-
rządu propozycje działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b, wraz z wykazem wód, 
na których te działania będą prowadzone, na rok przed terminem opracowania planu 
utrzymania wód.”.

Czytając propozycję przepisu art. 114b. 1. można odnieść wrażenie, ze w Polsce przestała 
obowiązywać Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/UE. Jak wynika z art. 114b. pkt.1 – najważ-
niejszym działaniem „utrzymaniowym” jest walka z zatorami lodowymi. Powodzie się zda-
rzają, natomiast ludzie, rośliny i zwierzęta z wody korzystają codziennie. Plany utrzymaniowe 
mają pokazywać działania eksploatacyjne zapewniające osiągnięcie w pierwszej kolejności 
dobrego stanu/potencjału ekologicznego. Gdyby były opracowane normy stanu ekologicznego 
i ustanowieni ludzie odpowiedzialni za jego osiągnięcie, gdyby były dobrze opracowane plany 
gospodarowania wodami skoordynowane z planami zwalczania skutków stanów nadzwyczaj-
nych nie trzeba byłoby kolejnych planów. 

Jak to jest możliwe, że w projekcie ustawy umieszcza się przepis:
„c) jeżeli to możliwe, szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających z planowanych 

działań,”
Co jest wart plan bez zabezpieczenia finansowego. Czy w ustawie zapisujemy fikcję? Te 

przepisy świadczą o tym, że zagubiono rozumienie pojęcia plan. To co proponują autorzy 
projektu nowelizacji jest tego bardzo dobitnym dowodem. Uważam, że konieczne jest wdro-
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żenie przepisów stanowiska Komisji Środowiska Senatu z dnia 10 lipca 2013 r., mówiących 
o konieczności podjęcia energicznych działań dla rzeczywistej reformy systemu prawnego 
i organizacyjnego gospodarki wodą w Polsce.

35) w art. 119:
a) uchyla się ust. 3,

Zwolnienie Rady Ministrów z obowiązku zatwierdzania źle opracowanych planów jest 
z jednej strony krokiem w dobrym kierunku (decentralizacja), ale z drugiej strony techno-
logia opracowania planów zapisana w projekcie nowelizacji nie daje gwarancji, że będzie 
lepiej.

Tak długo, jak nie będą opracowane normy stanu JCW, nie będzie uruchomiony system 
finansowania oparty o zasadę zwrotu kosztów usług wodnych i nie będzie wiadomo, kto odpo-
wiada za stan zasobów zdefiniowanej zlewni – i plan i program wodno – środowiskowy będą 
tylko stosami zmarnowanego papieru.

b) uchyla się ust. 6 i 6a;

Ten przepis „projektu nowelizacji” świadczy o postępującej centralizacji procesu tworzenia 
dokumentów planistycznych w niczym ich nie usprawniając oraz o coraz bardziej formal-
nym podejściu do planowania, nie mówiąc o łamaniu zasady konsultacji społecznych (art. 14 
RDW). Uważam za konieczną zmianę zasad planowania zawartych w ustawie – Prawo wodne 
i opiniowanym projekcie nowelizacji tej ustawy. 

37) w art. 125 po pkt 1 dodaje się pkt 1a – 1d w brzmieniu:
„1a) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
1b) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
1c) ustaleń krajowego programu ochrony wód morskich;
1d) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;”;

38) w art. 132 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) ustalenia wynikające z:

a)  planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
b)  warunków korzystania z wód regionu wodnego, 
c)  planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 
d)  planu przeciwdziałania skutkom suszy, 
e)  krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.”;

Przepisy poz. 37 i 38 – choć pozornie poprawne świadczą o tym, do jakiego absurdu moż-
na dojść trzymając się kurczowo dawno skompromitowanych przepisów. Zamiast w jednym 
ręku trzymać wszystkie instrumenty zapewniające osiąganie celu strategicznego trzeba w usta-
wie zapisywać sprawy, które byłyby oczywiste dla gospodarza zasobów wodnych konkretnej 
zlewni, który byłby odpowiedzialny za osiągnięcie tego celu. Te przepisy są kolejnymi, które 
świadczą o tym, że tradycyjne procedury Prawa wodnego zamiast upraszczać komplikują pro-
ces planowania. 

41) w art. 155a:
a)  w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) wód powierzchniowych i stanie wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o któ-
rych mowa w art. 113 ust. 4, na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami oraz 
oceny osiągania celów środowiskowych;”.

Czy dopisanie jednego słowa „stan” (wód podziemnych) jest takie ważne. Wobec manka-
mentów „projektu nowelizacji” wygląda to dość dziwnie.

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje badania wód po-

wierzchniowych w zakresie elementów hydrologicznych i morfologicznych i przeka-
zuje wyniki tych badań właściwym wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska, 
dla potrzeb oceny stanu wód powierzchniowych, oceny stanu wód podziemnych oraz 
oceny obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4.”.

Państwowa służba hydrologiczno–meteorologiczna posiada duże doświadczenie w zakresie 
zbierania i przetwarzania danych hydrologicznych. Wikłanie jej w sprawy morfologii, do któ-
rych nie jest przygotowana jest zbędne. Od tego są lepiej przygotowani specjaliści w innych 
jednostkach naukowo – badawczych. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska (WIOŚ) 
powinna kontrolować stan ekologiczny Jednolitych Części Wód .

Proponuję zapis:
Inspekcja ochrony środowiska kontroluje działania służb wodnych wykonywane dla 

osiągnięcia i utrzymania wymaganego prawem stanu JCW. WIOŚ może zlecać badania 
stanu JCW wyspecjalizowanym jednostkom badawczym. Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska przedstawia wyniki badań na obszarach zdefiniowanych zlewni – kierow-
nikom tych zlewni i właściwym wojewodom, natomiast wyniki badań kompleksowych 
– ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, który podejmuje niezbędne dzia-
łania korygujące. 

c)  po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi obserwacje elementów hydro-

morfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego.”,
d)  po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje, na podstawie wyników badań 
i obserwacji, o których mowa w ust. 3 i 4a, oraz z wykorzystaniem wyników badań,  
o których mowa w ust. 4, oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla 
obszaru województwa, z uwzględnieniem wód przejściowych i przybrzeżnych.”,

e)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje, na podstawie wyników badań  i ob-

serwacji, o których mowa w ust. 3 – 6, oraz wyników ocen, o których mowa w ust. 6a, 
kompleksowej oceny stanu wód na obszarach dorzeczy oraz, jeżeli jest to uzasadnione 
specyfiką badań, wykonuje badania, o których mowa w ust. 2.”.

Zadania opisane w ust 4a, 6a, i 7 wynikają ze złego rozdziału kompetencji pomiędzy służ-
bami wodnymi i organami kontrolnymi państwa, które te służby powinny nadzorować. Obo-
wiązkiem służb wodnych powinno być utrzymywanie stanu/potencjału ekologicznego ( w tym 
także morfologicznego) koryt rzecznych w stanie określonym normami. 

Inspektorzy ochrony środowiska powinni kontrolować pracę służb, a nie obserwować. 
Oczywistym jest, że powinien informować wojewodę i Ministra o wynikach kontroli prowa-
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dzonej w ramach monitoringu środowiska. Wypisywanie kolejnych przepisów jest pozbawio-
ne sensu, jeśli nie służą uregulowaniu konkretnych spraw. 

Propozycje zawarte w ust 4a, 6a i 7 proponuję wykreślić. Patrz propozycja przepisu wyżej.

Ad art.2
Art. 2. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2013 r. poz. 627, 

628 i 842) wprowadza się następujące zmiany:
2) art. 118 otrzymuje brzmienie:

„Art. 118. 1. Zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wymaga pro-
wadzenie, na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
1 – 5  i 7 – 9, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 
kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych, 
następujących działań:
1)  wymienionych w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
2)  melioracji wodnych;
3)  wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach 

szczególnego korzystania z wód;
4)  innych niż wymienione w pkt 1 – 3 działań obejmujących roboty ziemne mogące 

zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe.
2. W zgłoszeniu określa się:

1)  lokalizację, rodzaj, zakres, sposób i termin prowadzenia działań, o których mowa  
w ust. 1;

2)  w przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r.  – Prawo wodne, jeżeli jest to możliwe – także termin i zakres działań 
objętych zgłoszeniem, prowadzonych w przeszłości na obszarze, którego dotyczy 
zgłoszenie.

3.  W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środo-
wisko, w stosunku do których nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowi-
sko, do zgłoszenia należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

4.  W przypadku gdy działania, o których mowa w ust. 1, wykraczają poza obszar jed-
nego województwa, zgłoszenia dokonuje się regionalnemu dyrektorowi ochrony śro-
dowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na 
którym mają być prowadzone te działania.

5. Zgłoszenia należy dokonać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia 
wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciw-
powodziowych, a jeżeli te pozwolenia nie są wymagane – przed rozpoczęciem działań, 
o których mowa w ust. 1. 

6.  Do prowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, można przystąpić, jeżeli:
1)  w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony śro-

dowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu;
2)  nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 

7. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy działań objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach, a ta decyzja nie została wydana;
2) prowadzenie działań objętych zgłoszeniem narusza przepisy dotyczące form ochro-

ny przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5 i 7 – 9, lub obrębów ochron-
nych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie 
śródlądowym.
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8. W decyzji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, regionalny dyrektor ochrony środowiska może 
nałożyć obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań, jeżeli pro-
wadzenie działań, o których mowa w ust. 1, może:
1)  naruszać przepisy dotyczące form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 1 –5 i 7 – 9, lub obrębów ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy 
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

2)  spowodować pogorszenie stanu środowiska, a w szczególności może znacząco ne-
gatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów chronionych, naruszać zakazy 
w nich obowiązujące, lub znacząco negatywnie oddziaływać na siedliska przyrod-
nicze, chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów, lub ich siedliska. 

9. Jeżeli prowadzenie działań, o których mowa w ust. 1, może znacząco oddziaływać 
na obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska, wydając decyzję, 
o której mowa w ust. 6 pkt 1, w której nałożył obowiązek uzyskania decyzji o warun-
kach prowadzenia działań, stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz nakłada obowiązek przedłożenia 
raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Przepisy art. 97 
ust. 3 i 4 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko stosuje się odpowiednio.”.

Ten przepis może mieć miejsce wtedy, kiedy będą ustanowieni gospodarze zasobów wod-
nych odpowiedzialni za doprowadzenie wód do wymaganego prawem stanu/ potencjału eko-
logicznego. W obecnym stanie organizacyjnym, przy daleko niewystarczającej aktywności 
Inspekcji Ochrony Środowiska jest to prosta droga do dalszej dewastacji ekosystemów wod-
nych. Konsekwencje tego mogą być katastrofalne zwłaszcza w górach.

Uważam propozycję tego przepisu za szkodliwą. Należy ją wykreślić.

3) po art. 118 dodaje się art. 118a i art. 118b w brzmieniu:
„Art. 118a. 1. Wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań, jeżeli obowiązek uzy-

skania tej decyzji nałożono na podstawie art. 118 ust. 8, następuje przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację in-
westycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, a jeżeli pozwolenia te nie są wy-
magane – przed rozpoczęciem prowadzenia działań, o których mowa w art. 118 ust. 1.

2. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań zawiera w szczególności:
1)  miejsce prowadzenia działań;
2)  rodzaj, zakres oraz sposób prowadzenia działań;
3)  termin prowadzenia działań;
4)  propozycję warunków prowadzenia działań;
5)  uzasadnienie prowadzenia działań;
6)  w przypadku prowadzenia działań w obwodzie rybackim – wskazanie użytkownika 

tego obwodu.
3. Jeżeli zakres działań, o których mowa w art. 118 ust. 1, obejmuje czynności podle-

gające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 lub art. 52 ust. 1, wniosek zawiera także 
informacje określone w art. 56 ust. 6.

4. Do wniosku dołącza się:
1)  poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z reje-

stru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym prowadzone będą działa-
nia,  o których mowa w art. 118 ust. 1;
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2)  w przypadku działań, o których mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2 – mapę zawierającą 
informacje z ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych 
gruntów, o której mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne;

3)  w przypadku, o którym mowa w art. 118 ust. 9 – raport o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na obszar Natura 2000.

5. W decyzji o warunkach prowadzenia działań określa się:
1) miejsce prowadzenia działań;
2)  rodzaj, zakres oraz sposób prowadzenia działań;
3)  warunki prowadzenia działań, wynikające z konieczności ochrony cennych wartości 

przyrodniczych, a także zapobiegania lub ograniczania oddziaływania planowanych 
działań na środowisko przyrodnicze;

4) termin prowadzenia działań.
6.  Jeżeli wnioskowany zakres lub sposób prowadzenia działań, o których mowa w art. 118 

ust. 1, powodowałby znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszarów 
chronionych, siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów, 
lub ich siedliska, którego nie można wyeliminować lub istotnie ograniczyć przez okre-
ślenie warunków ich prowadzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska może, za 
zgodą wnioskodawcy, określić inny od wnioskowanego zakres lub sposób prowadzenia 
tych działań. W przypadku braku zgody wnioskodawcy regionalny dyrektor ochrony 
środowiska odmawia wydania decyzji o warunkach prowadzenia działań.

7.  Jeżeli stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska przeprowadza taką 
ocenę przed wydaniem decyzji o warunkach prowadzenia działań. Przepisy działu V 
rozdziału 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko stosuje się odpowiednio.

8. Decyzja o warunkach prowadzenia działań zastępująca zezwolenie, o którym mowa  
w art. 56 ust. 1, wymaga uzgodnienia z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowi-
ska.  Do uzgodnienia nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

9. Decyzja o warunkach prowadzenia działań zastępująca zezwolenie, o którym mowa  
w art. 56 ust. 2b, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw środowiska. 
Do uzgodnienia nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego.

10. Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań 
jest wnioskodawca, właściciel wody, użytkownik obwodu rybackiego i właściciele nie-
ruchomości objętych działaniami, o których mowa w art. 118 ust. 1. 

11. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań 
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego.

12. Decyzję o warunkach prowadzenia działań wydaje regionalny dyrektor ochrony śro-
dowiska.

13. W przypadku działań, o których mowa w art. 118 ust. 1, wykraczających poza obszar 
jednego województwa decyzję o warunkach prowadzenia działań wydaje regionalny 
dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się najwięk-
sza część terenu, na którym mają być prowadzone te działania, w porozumieniu z wła-
ściwymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.
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Art. 118b. Przepisów art. 118 i art. 118a nie stosuje się do:
1)  działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć mogących znaczą-

co oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, w trakcie której uzgodniono realizację przedsię-
wzięcia  z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;

2)  rozbiórki i modyfikacji tam bobrowych oraz zasypywania nor bobrów, prowadzo-
nych zgodnie z zezwoleniem, wydanym na podstawie art. 56 ust. 1, 2 lub 2b, lub 
zarządzeniem, wydanym na podstawie art. 56a;

3)  usuwania drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zgod-
nie  z decyzją wydaną na podstawie art. 88l ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r.  – Prawo wodne; 

4)  działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne, obejmujących:
a)  wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych  

w terminie od dnia 15 sierpnia do końca lutego,
b)  usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód po-

wierzchniowych w terminie od dnia 15 sierpnia do końca lutego,
c)  usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód 

powierzchniowych, których wiek nie przekracza 10 lat,
d)  zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych 

oraz ich zabudowę biologiczną, realizowane w terminie do 2 lat od momentu 
ich powstania,

e)  udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów 
utrudniających swobodny przepływ wód,

f)  udrażnianie przepustów i odcinków śródlądowych wód powierzchniowych pod 
obiektami mostowymi lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów,

g)  remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody budowli re-
gulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli, lub urządzeń wodnych.”.

Treść art. 118 ustawy O ochronie przyrody wystarczająco chroni obszary cenne przyrodni-
czo. To co proponuje się w projekcie nowelizacji ustawy jest przeciwne idei ochrony przyrody. 
Proponowane przepisy stracą sens wtedy, kiedy pojawią się normy stanu/potencjału ekolo-
gicznego, które będą zasadniczą wytyczną do działania służb wodnych. Te normy miały być 
opracowane i zatwierdzone w roku 2006. 

Uważam propozycję tego przepisu za szkodliwą. Należy ją wykreślić.
Ad art. 3
Art. 3. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) w art. 72 w ust. 1:
2) uchyla się pkt 7.

Dotychczasowa treść pkt 7 służyć miała ochronie obszarów szczególnie cennych przyrod-
niczo. Likwidacja tego punktu jest co najmniej zastanawiająca.

Uważam, że należy pkt 7 pozostawić w dotychczasowym brzmieniu.
 
Art. 6. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przyjmą plany utrzymania 

wód, o których mowa w art. 114b ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 1 stycz-
nia 2016 r.
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 Czy ten przepis oznacza, że przez lata 2014 i 2015 dalej będziemy dewastować rzeki?
Uważam, że w ustawie powinien znaleźć się przepis zmieniający zakres programów i pla-

nów w taki sposób, żeby traktowały sprawy gospodarowania wodami w sposób kompleksowy. 

Art. 7. 1. Organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zinte-
growanych, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., dokonają przeglądu pozwoleń wod-
noprawnych na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi lub pozwoleń 
zintegrowanych, udzielonych dla oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach  
o równoważnej liczbie mieszkańców od 10.000 oraz, w razie potrzeby, zmienią te pozwo-
lenia albo je uchylą i wydadzą nowe, dostosowując te pozwolenia do warunków określo-
nych  w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy zmienianej 
w art. 1  w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą.

2.  Zmiana pozwoleń wodnoprawnych lub pozwoleń zintegrowanych, o których mowa  w ust. 
1 albo ich uchylenie i wydanie nowych pozwoleń wodnoprawnych lub pozwoleń zinte-
growanych, nie wymaga zgody strony.

3.  Organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowa-
nych, o których mowa w ust. 1, określą w zmienionych albo nowych pozwoleniach wod-
noprawnych lub pozwoleniach zintegrowanych, terminy na dostosowanie się posiadaczy 
tych pozwoleń do nowych warunków.

4.  Terminy, o których mowa w ust. 3, nie mogą przekroczyć dnia 31 grudnia 2015 r.

Choć pomysł dokonania przeglądu pozwoleń wodnoprawnych jest poprawny, to na pewno 
nie rozwiązuje on w żadnym stopniu problemu nadzoru nad użytkownikami. Tak długo, jak 
nie będą obowiązywały normy stanu JCW oraz nie będą ustanowione osoby odpowiedzialne 
za ten stan, procedura pozwoleń wodnoprawnych nie będzie skutecznie regulowała relacji 
użytkownik – zasoby. Zawsze będą tendencje do dowolnego (jak dziś) wydawania pozwoleń 
mimo zastosowania „warunków korzystania z wód”. „Władza” będzie silniejsza od „admini-
stratora”. Problem uporządkowania relacji użytkownicy – zasoby jest jednym z kluczowych 
w osiągnięciu celu gospodarowania wodami. 

Wnioski 

Opiniowany projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne jest kolejna próbą dostosowania pol-
skiego Prawa wodnego do prawa Unii Europejskiej. Pokazuje on, że w ramy, które zostały 
zbudowane prawie sto lat temu, nie można wtłoczyć nowoczesnego pojmowania gospodarki 
zasobami wód i środowisk związanych z wodą. Inne są warunki działania gospodarki wodnej, 
obowiązuje inna filozofia gospodarowania wodą.

Niniejsza opinia miała odpowiedzieć na pytanie: czy kolejna nowelizacja ustawy – Prawo 
wodne jest zgodna z zasadami polityki wodnej Unii Europejskiej i czy stwarza warunki orga-
nizacyjne do osiągnięcia celów tej polityki. Odpowiedź jest następująca:

Nie jest to dokument dostosowujący gospodarowanie wodami do wymagań, jakie sta-
wia Ramowa Dyrektywa Wodna. Nie jest to ustawa „zgodna z prawem Unii Europej-
skiej”. Zwłaszcza z jej duchem.

Nowelizacja nie tylko nie rozwiązuje żadnego ważnego problemu gospodarki wodnej, ale 
nie przybliża do realizacji polityki wodnej, jaką jesteśmy zobowiązani realizować zgodnie 
z Traktatem Akcesyjnym. Niektóre przepisy omawianej nowelizacji są wręcz sprzeczne z po-
lityką wodną UE. Najważniejszymi mankamentami opiniowanego dokumentu są:
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yy Wadliwie sformułowane definicje.
yy Szereg przepisów tak szczegółowych, że powinny być odesłane do rozporządzeń.
yy Puste stwierdzenia bez możliwości egzekwowania.
yy Całkowicie wadliwe definiowanie prac utrzymaniowych.
yy Komplikowanie źle zdefiniowanego sytemu planowania. 
yy Dokładanie Instytutowi Meteorologii Gospodarki Wodnej spraw związanych z morfolo-

gią koryt rzecznych.
yy Wadliwe definiowanie roli i zadań Inspekcji Ochrony Środowiska.
yy Nie wyciągnięcie wniosków z negatywnych doświadczeń hydrotechniki.
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