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Opinia  
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I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw wprowadza do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań 

Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy ramowej w sprawie 

strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19).  

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2008/56/WE, każde państwo członkowskie Unii 

Europejskiej jest obowiązane do opracowania i wdrożenia strategii morskiej dla własnych 

wód morskich, mając na uwadze, że zbiorniki morskie są wykorzystywane wspólnie z innymi 

państwami, a środowisko morskie ma charakter transgraniczny. Przyjęcie strategii morskiej 

powinno umożliwić osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich do 2020 r.  

W myśl art. 61b ust. 2 dodawanym do ustawy – Prawo wodne, na strategię morską 

składają się: 

1) opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, 

2) opracowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, 

3) opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi 

wskaźników, 

4) opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich, 

5) opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich. 

 

W dodanym do Działu III ustawy – Prawo wodne rozdziale 3 pt. Ochrona 

środowiska wód morskich, określono zasady i tryb opracowania wymienionych wyżej 

dokumentów, składających się na strategię morską. 
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W świetle art. 61c, cele środowiskowe dla wód morskich będą osiągane przez 

podejmowanie działań określonych w krajowym programie ochrony wód morskich. 

W myśl art. 61e, jeżeli minister właściwy do spraw gospodarki wodnej stwierdzi, że 

działalność człowieka w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

leżącym poza granicami Unii może mieć znaczący wpływ na środowisko wód morskich, w 

szczególności na obszarach wód objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o 

ochronie przyrody lub umów międzynarodowych, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, 

wystąpi do właściwego organu Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej o podjęcie 

działań niezbędnych dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich oraz 

zapewnienia integralności, funkcjonowania i zachowania struktury ekosystemów morskich, 

które mają być utrzymane lub, w razie potrzeby, odtworzone. 

Zgodnie z art. 61f, podjęcie działań, których celem jest zapewnienie osiągnięcia celów 

środowiskowych dla wód morskich oraz dobrego stanu środowiska wód morskich, w tym 

opracowanie, wdrożenie i przegląd poszczególnych elementów strategii morskiej, wymaga 

współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które są 

położone w regionie Morza Bałtyckiego, a w razie potrzeby i możliwości, także z właściwymi 

organami państw leżących poza granicami Unii Europejskiej, które graniczą z regionem 

Morza Bałtyckiego. W szczególności będzie to współpraca w ramach Konwencji o ochronie 

środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 

kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346).  

Na podstawie art. 61g, organy administracji rządowej i samorządowej oraz 

państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna 

będą obowiązane do nieodpłatnego przekazywania danych niezbędnych do opracowania 

wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, zestawu właściwości typowych dla dobrego 

stanu środowiska wód morskich, zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, 

programu monitoringu wód morskich oraz krajowego programu ochrony wód morskich, w 

tym danych dotyczących wód śródlądowych, organom opracowującym te dokumenty. 

W myśl art. 61t, jeżeli minister właściwy do spraw gospodarki wodnej stwierdzi 

wystąpienie sytuacji, która negatywnie oddziałuje na środowisko wód morskich i nie może 

zostać rozwiązana za pomocą działań określonych w krajowym programie ochrony wód 

morskich lub która jest powiązana z inną niż ochrona środowiska wód morskich polityką Unii 

Europejskiej lub umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, po 

uzyskaniu zgody Rady Ministrów, poinformuje Komisję Europejską o takiej sytuacji i 
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przekaże uzasadnienie swojego stanowiska. Jeżeli natomiast minister właściwy do spraw 

gospodarki wodnej stwierdzi, że wystąpienie takiej sytuacji wymaga podjęcia działań przez 

właściwe organy Unii Europejskiej, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, wystąpi do Komisji 

Europejskiej i Rady Unii Europejskiej o podjęcie w tym zakresie odpowiednich działań. 

W noweli zaproponowano ponadto wprowadzenie zmian w ustawach: z dnia 21 marca 

1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, z dnia 20 

lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz 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. Stanowią one konsekwencje 

nowelizacji ustawy – Prawo wodne. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 28. posiedzeniu w dniu 7 grudnia br. pochodziła z 

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

prawa Unii Europejskiej.  

Ustawą zajmowała się w Sejmie Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa która powołała do jej rozpatrzenia podkomisję.  

Projekt ustawy nie był przedmiotem kontrowersji ani istotnych poprawek.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 290 posłów, 138 wstrzymało się od głosu, 16 

posłów było przeciw.  

 

 

III. Propozycje poprawek o charakterze doprecyzowującym 

 

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

|”2a. w art. 39 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a)  powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami 

wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, utworzonych stref ochrony 

zwierząt łownych albo ostoi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
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ochronie przyrody, a także stref ochronnych oraz obszarów ochronnych 

ustanowionych na podstawie art. 58 i 60,”;”; 

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 61k w ust. 1 w lit. g wyraz „zmianą” zastępuje się wyrazem 

„zmianę”; 

3) w art. 1 w pkt 3, w art. 61p w ust. 4 wyraz „przyczyny” zastępuje się wyrazem 

„przyczyn”; 

4) w art. 1 w pkt 3, w art. 61s w ust. 2 skreśla się wyrazy „w terminie”; 

5) w art. 1 w pkt 5, w ust. 4 wyraz „udostępnić” zastępuje się wyrazem „udostępniać”; 

6) w art. 4 w pkt 2, w pkt 47a po wyrazach „o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej” dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1502, z późn. zm”; 

7) w art. 8 w pkt 1 wyraz „opracowuje” zastępuje się wyrazem „opracuje”; 

8) w art. 16 wyrazy „w terminie” zastępuje się wyrazami „po upływie”. 
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