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USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 i 951) 

 
USTAWA 

z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne1) 

 
_________________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotyczącej wymaganej jakości 

wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w państwach 
członkowskich (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975); 

2) dyrektywy 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotyczącej jakości wody w 
kąpieliskach (Dz. Urz. WE L 31 z 05.02.1976); 

3) dyrektywy 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 129 z 18.05.1976); 

4) dyrektywy 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jakości słodkich wód 
wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (Dz. Urz. WE L 
222 z 14.08.1978); 

5) dyrektywy 79/869/EWG z dnia 9 października 1979 r. dotyczącej metod pomiaru i 
częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych 
przeznaczonych do poboru wody pitnej w państwach członkowskich (Dz. Urz. WE L 
271 z 29.10.1979); 

6) dyrektywy 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej 
jakości wód, w których żyją skorupiaki (Dz. Urz. WE L 281 z 10.11.1979); 

7) dyrektywy 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje 
niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 20 z 26.01.1980); 

8) dyrektywy 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnych 
dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu 
elektrolizy chlorków metali alkalicznych (Dz. Urz. WE L 81 z 27.03.1982); 
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9) dyrektywy 84/491/EWG z dnia 9 października 1982 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów 
heksachlorocycloheksanu (Dz. Urz. WE L 274 z 17.10.1984); 

10) dyrektywy 83/513/EWG z dnia 26 września 1983 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów 
kadmu (Dz. Urz. WE L 291 z 24.10.1983); 

11) dyrektywy 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych 
dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów 
innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych (Dz. Urz. WE L 74 z 
17.03.1984); 

12) dyrektywy 86/280/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów 
niektórych substancji niebezpiecznych zawartych w wykazie I Załącznika do 
dyrektywy 76/464/EWG (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986); 

13 dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991); 

14) dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. 
WE L 375 z 31.12.1991); 

15) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 
22.12.2000); 

16) dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. 
dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 
76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37)[.]<;> 

<17) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. 
Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19).> 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 
ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej - wydanie specjalne. 

 
Art. 9. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) (uchylony); 

1a) budowlach przeciwpowodziowych - rozumie się przez to kanały ulgi, kierownice w 
ujściach rzek do morza, poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne 
posiadające rezerwę powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały 
przeciwpowodziowe wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz wrota 
przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe; 

<1aa) celach środowiskowych dla wód morskich – rozumie się przez to: 
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a) pożądany stan podstawowych cech i właściwości wód morskich, w tym dna i 
skały macierzystej znajdujących się na obszarze morza terytorialnego, 
wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód 
przybrzeżnych, 

b) presje i oddziaływania na wody morskie, w tym na dno i skałę macierzystą 
znajdujące się na obszarze morza terytorialnego, wyłącznej strefy 
ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych 

– określone jakościowo lub ilościowo;> 
1b) celach zarządzania ryzykiem powodziowym - rozumie się przez to ograniczenie 

potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej; 

1c) ciekach naturalnych - rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne 
wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi 
korytami; 

2) (uchylony); 
<2a) dobrym stanie środowiska wód morskich – rozumie się przez to stan 

środowiska wód morskich, w którym wody morskie są czyste, zdrowe i 
urodzajne w odniesieniu do panujących w nich warunków, natomiast 
wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na poziomie zrównoważonym i 
gwarantującym zachowanie możliwości użytkowania i prowadzenia działalności 
przez człowieka, dla którego osiągnięcia podejmuje się działania oparte na 
podejściu ekosystemowym i w którym: 

a) struktura, funkcje i procesy zachodzące w składających się na wody 
morskie ekosystemach morskich oraz powiązane z nimi czynniki 
fizjograficzne, geograficzne, geologiczne i klimatyczne umożliwiają 
ekosystemom morskim prawidłowe funkcjonowanie i zachowanie 
odporności na zmiany środowiskowe powstałe w wyniku działalności 
człowieka, a także chroni się gatunki i siedliska występujące w wodach 
morskich oraz zapobiega powstawaniu w wyniku działalności człowieka 
zanikania naturalnej różnorodności biologicznej, a równowaga 
funkcjonowania różnorodnych składników biologicznych jest zachowana, 

b) właściwości hydromorfologiczne, fizyczne i chemiczne ekosystemów 
morskich, w tym właściwości będące wynikiem działalności człowieka na 
wodach morskich, umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie tych 
ekosystemów, 

c) substancje i energia, w tym podmorski hałas, wprowadzane do środowiska 
wód morskich w wyniku działalności człowieka, nie powodują 
zanieczyszczenia wód morskich;> 

3) dorzeczu - rozumie się przez to obszar, z którego całkowity odpływ wód 
powierzchniowych następuje ciekami naturalnymi przez jedno ujście do morza; 

4) eutrofizacji - rozumie się przez to wzbogacanie wody biogenami, w szczególności 
związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz 
wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane 
zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie 
jakości tych wód; 
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4a) gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi - rozumie się przez to grunty 
tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników 
wodnych, w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych 
zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami 
pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących; 

<4aa) gatunku – rozumie się przez to gatunek w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, 
z późn. zm.); 

4ab) gatunku obcym – rozumie się przez to gatunek obcy w rozumieniu art. 5 pkt 1c 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;> 

4b) jednolitych częściach wód podziemnych - rozumie się przez to określoną objętość 
wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 
wodonośnych; 

4c) jednolitych częściach wód powierzchniowych - rozumie się przez to oddzielny i 
znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: 

a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, 
b) sztuczny zbiornik wodny, 
c) struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, 
d) morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne; 

5) kanałach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły 
lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu; 

5a) kąpielisku - rozumie się przez to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i 
oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę 
osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, 
pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; 
kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik 
wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, 
sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód 
podziemnych; 

5b) klasyfikacji wody w kąpielisku - rozumie się przez to przyporządkowanie wody w 
kąpielisku do odpowiedniej klasy, ze względu na jej właściwości, dokonane przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie oceny jakości wody; 

5ba) kosztach środowiskowych - rozumie się przez to wartość materialną strat w 
środowisku powodowanych korzystaniem z wód; 

5bb) kosztach zasobowych - rozumie się przez to wartość utraconych korzyści, które 
mogłyby być osiągnięte, gdyby zasoby wodne i ich zdolność do samoodtwarzania 
nie były zmniejszane przez podmioty aktualnie je użytkujące; 

5c) miejscu wykorzystywanym do kąpieli - rozumie się przez to wydzielony i 
oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i 
wykorzystywany do kąpieli; 

6) morskich wodach wewnętrznych - rozumie się przez to wody, określone zgodnie z 
ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 

6a) obszarze dorzecza - rozumie się przez to obszar lądu i morza, składający się z 
jednego lub wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi 
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wodami podziemnymi, morskimi wodami wewnętrznymi, wodami przejściowymi i 
wodami przybrzeżnymi, będący główną jednostką przestrzenną gospodarowania 
wodami; 

6b) obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - rozumie się przez to 
określone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje 
znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka 
powodzi; 

6c) obszarach szczególnego zagrożenia powodzią - rozumie się przez to: 
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 

wynosi raz na 100 lat, 
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 

wynosi raz na 10 lat, 
c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a 
także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki 
ewidencyjne, 

d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 

6d) ograniczaniu emisji do wód - rozumie się przez to działania mające na celu 
ograniczenie emisji bezpośrednio do wód lub do ziemi, w szczególności przez 
nieprzekraczanie dopuszczalnych wartości emisji, a także ograniczenia i warunki 
odnoszące się do sposobu oddziaływania, istoty lub innych niż istota cech emisji oraz 
do ustanowionych na potrzeby działalności zakładów norm, mających wpływ na 
wielkość emisji do wód lub do ziemi; 

7) (uchylony); 
7a) organizatorze - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania 
kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz uzyskała na to zgodę 
właściciela wody i przyległego gruntu lub która prowadzi kąpielisko lub miejsce 
wykorzystywane do kąpieli; 

8) osłonie hydrologiczno-meteorologicznej - rozumie się przez to zespół czynności 
polegających na wykonywaniu i udostępnianiu prognoz meteorologicznych oraz 
hydrologicznych, mających na celu informowanie społeczeństwa i administracji 
publicznej o zjawiskach meteorologicznych oraz hydrologicznych, a także 
ostrzeganie przed nimi; 

9) potokach górskich - rozumie się przez to cieki naturalne o łącznych poniższych 
cechach: 

a) powierzchnia zlewni jest nie większa niż 180 km2, 
b) stosunek przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% do przepływu 

średniego z wielolecia jest większy niż 120, 
c) spadek zwierciadła jest nie mniejszy niż 0,3%; 

10) powodzi - rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w 
normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w 
ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, 
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powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności gospodarczej; 

10a) profilu wody w kąpielisku - rozumie się przez to zespół danych i informacji, 
dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku 
oraz wód powierzchniowych, mających wpływ na jej jakość, wraz z identyfikacją i 
oceną przyczyn występowania zanieczyszczeń mogących wywierać niekorzystny 
wpływ na jakość wody w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzystających; 

10b) sezonie kąpielowym - rozumie się przez to okres określony przez radę gminy w 
uchwale, o której mowa w art. 34a ust. 1, obejmujący okres między 15 czerwca a 30 
września; 

11) przerzutach wody - rozumie się przez to ujmowanie i przemieszczanie wód 
powierzchniowych oraz niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia 
zakładów górniczych, w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków 
naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych; 

12) regionie wodnym - rozumie się przez to część obszaru dorzecza wyodrębnioną na 
podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi 
lub całość obszaru dorzecza; 

13) rowach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub 
okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu; 

13a) (uchylony); 
13b) (uchylony); 
13c) ryzyku powodziowym - rozumie się przez to kombinację prawdopodobieństwa 

wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i 
zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej; 

<13ca) siedlisku – rozumie się przez to siedlisko w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;> 

13d) silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych - rozumie się przez to 
jednolitą część wód powierzchniowych, której charakter został w znacznym stopniu 
zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności 
człowieka; 

<13da) stanie środowiska wód morskich – rozumie się przez to ogólny stan 
środowiska wód morskich, z uwzględnieniem struktury, funkcji i procesów 
zachodzących w składających się na te wody ekosystemach morskich wraz z 
naturalnymi czynnikami fizjograficznymi, geograficznymi, biologicznymi, 
geologicznymi i klimatycznymi, jak również uwarunkowaniami fizycznymi, 
akustycznymi i chemicznymi, w tym uwarunkowaniami będącymi wynikiem 
działalności człowieka;> 

13e) substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - rozumie się przez 
to substancje niebezpieczne albo grupy substancji niebezpiecznych, które 
charakteryzuje toksyczność, trwałość oraz zdolność do bioakumulacji, a także inne 
substancje oraz grupy substancji, które należy równoważnie traktować; 

13f) sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych - rozumie się przez to jednolitą 
część wód powierzchniowych powstałą w wyniku działalności człowieka; 

14) ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: 
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a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych 

do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 oraz z 
2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016), 

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 
nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 
handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i 
parkingów, 

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, 
wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, 

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód 
wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie 
wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji 
zawartych w pobranej wodzie, 

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb 
łososiowatych, 

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych 
niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub 
organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1500 kg 
z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku 
danego cyklu; 

15) ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku 
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o 
zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków; 

16) ściekach komunalnych - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków 
bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, 
odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w 
zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych; 

17) ściekach przemysłowych - rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi 
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez 
zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, 
a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 
urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu; 

18) śródlądowych drogach wodnych - rozumie się przez to śródlądowe wody 
powierzchniowe, na których, z uwagi na warunki hydrologiczne oraz istniejące 
urządzenia wodne, możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi 
śródlądowej; 

19) urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu 
zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności: 

a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały 
i rowy, 
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b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, 
c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub 

innych celów, 
d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, 
e) obiekty energetyki wodnej, 
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub 

urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do 
wód lub urządzeń wodnych, 

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów 
wodnych, 

h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, 
i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

19a) warstwie wodonośnej - rozumie się przez to warstwowane lub niewarstwowane 
utwory skalne przepuszczalne i nasycone wodą, wykazujące wystarczającą 
porowatość i przepuszczalność umożliwiającą znaczący przepływ wód podziemnych 
lub pobór znaczących ilości wód podziemnych; 

20) wodach granicznych - rozumie się przez to wody, którymi przebiega granica 
państwa, lub wody w tych miejscach, w których są one przecięte granicą państwa; 

21) (uchylony); 
22) wodach podziemnych - rozumie się przez to wszystkie wody znajdujące się pod 

powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w 
bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem; 

23) (uchylony); 
24) wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi - rozumie się przez to: 

a) wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, 
przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej 
pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w 
butelkach lub pojemnikach, 

b) wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do 
wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu 
produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

<24a) wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozumie się przez 
to wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej;> 

25) zakładach - rozumie się przez to podmioty korzystające z wód w ramach korzystania 
szczególnego, wykonujące urządzenia wodne lub wykonujące inne działania 
wymagające pozwolenia wodnoprawnego; 

25a) zanieczyszczeniu - rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych, 
pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z uzasadnionymi sposobami 
korzystania ze środowiska, a w szczególności powodować zanieczyszczenie wód: 
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a) związkami chloroorganicznymi lub substancjami, które mogą tworzyć takie 
związki w środowisku wodnym, 

b) związkami fosforoorganicznymi, 
c) związkami cynoorganicznymi, 
d) substancjami lub preparatami, lub produktami ich rozkładu, o udowodnionych 

właściwościach rakotwórczych lub mutagennych lub właściwościach mogących 
zakłócać w środowisku wodnym lub przez to środowisko funkcje: produkcji 
sterydów, tarczycy, reprodukcyjne lub inne związane z hormonami, 

e) trwałymi węglowodorami oraz trwałymi i bioakumulującymi się toksycznymi 
substancjami organicznymi, 

f) cyjankami, 
g) metalami lub ich związkami, 
h) arsenem lub jego związkami, 
i) biocydami lub środkami ochrony roślin, 
j) substancjami w zawiesinie, 
k) substancjami, które przyczyniają się do eutrofizacji, przede wszystkim 

azotanami i fosforanami, 
l) substancjami wywierającymi niekorzystny wpływ na bilans tlenu, których 

pomiaru można dokonać przy użyciu takich wskaźników jak: pięciodniowe 
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) i chemiczne zapotrzebowanie tlenu 
(ChZT); 

<25b) zanieczyszczeniu wód morskich – rozumie się przez to będące wynikiem 
działalności człowieka bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie do środowiska 
wód morskich, w tym dna i skały macierzystej znajdujących się na obszarze 
morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i 
wód przybrzeżnych, substancji lub energii, w tym podmorskiego hałasu, które 
wywołuje lub może wywoływać negatywne skutki, takie jak: 

a) straty w żywych zasobach i ekosystemach morskich, w tym utratę 
różnorodności biologicznej, 

b) zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, 
c) utrudnienia w działalności morskiej, w tym w zakresie rybołówstwa, żeglugi, 

turystyki i rekreacji, oraz w innych sposobach korzystania z wód morskich, 
d) pogorszenie jakości wód morskich i zmniejszenie ich walorów estetycznych 

lub ograniczenie możliwości zrównoważonego korzystania z zasobów i usług 
morskich;> 

26) zasobach wodnych dorzecza - rozumie się przez to wody śródlądowe 
powierzchniowe i podziemne, morskie wody wewnętrzne oraz wody przejściowe i 
przybrzeżne znajdujące się na obszarze dorzecza; 

27) zlewni - rozumie się przez to obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy wód 
jest odprowadzany przez system strug, strumieni, potoków, rzek i kanałów do 
wybranego punktu biegu cieku. 

2. Przepisy ustawy dotyczące: 
1) urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do: 
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a) urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych, 
b) prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe 

obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii 
telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, 

c) obiektów budowlanych oraz robót wykonywanych na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, 

d) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany 
naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych; 

2) wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, 
przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót 
związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji; 

3) właścicieli - stosuje się odpowiednio do posiadaczy samoistnych oraz użytkowników 
wieczystych; a w przypadku eksploatacji instalacji stosuje się do prowadzącego 
instalację w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.); 

4) właściciela wody - stosuje się odpowiednio do organów, jednostek organizacyjnych, 
osób prawnych lub fizycznych wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do 
wód. 

3. Przepisy ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4, nie naruszają postanowień działu II w tytule I 
ustawy - Prawo ochrony środowiska. 

4. Zasada, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy ust. 1 pkt 25. 
 

<Rozdział 3 
Ochrona środowiska wód morskich 

Art. 61a. 
1. Przepisy niniejszego rozdziału oraz przepisy dotyczące monitoringu wód morskich 

stosuje się do wód morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 
Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz wód 
przybrzeżnych. 

2. Przepisy niniejszego rozdziału oraz przepisy dotyczące monitoringu wód morskich 
stosuje się również do dna morskiego i skały macierzystej, znajdujących się na 
obszarze morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej 
Polskiej, o której mowa w ust. 1, oraz wód przybrzeżnych. 

Art. 61b. 
1. W celu ochrony środowiska wód morskich opracowuje się i wdraża strategię 

morską, na zasadach określonych w ustawie. 
2. Strategia morska stanowi następujący zespół działań: 

1) opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich; 
2) opracowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód 

morskich; 
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3) opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z 
nimi wskaźników, zwanego dalej „zestawem celów środowiskowych dla wód 
morskich”; 

4) opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich; 
5) opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich. 

3. Zestawy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, oraz programy, o których mowa w ust. 2 
pkt 4 i 5, są opracowywane na podstawie wstępnej oceny stanu środowiska wód 
morskich. 

Art. 61c. 
Cele środowiskowe dla wód morskich są osiągane przez podejmowanie działań 
określonych w krajowym programie ochrony wód morskich. 

Art. 61d. 
Organy administracji rządowej i samorządowej wykonują należące do nich zadania z 
zakresu ochrony środowiska wód, mając na uwadze ustalenia zestawu właściwości 
typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich i zestawu celów środowiskowych 
dla wód morskich oraz zgodnie z ustaleniami krajowego programu ochrony wód 
morskich. 

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 Europejskiej może mieć znaczący wpływ na środowisko wód morskich, 
w szczególności na obszarach wód morskich objętych formami ochrony przyrody w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym chronionych 
zgodnie z umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, po 
uzyskaniu zgody Rady Ministrów, występuje 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. 

Art. 61f. 
Podjęcie działań, których celem jest zapewnienie osiągnięcia celów środowiskowych dla 
wód morskich oraz dobrego stanu środowiska wód morskich, w tym odpowiednio 
opracowanie, wdrożenie i przegląd 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, wymaga współpracy, w szczególności 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), 
zwanej dalej „Konwencją Helsińską”, z właściwymi organami innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej położonych 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. 

Art. 61g. 
1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowa służba 

hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są 



- 12 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do instytutów badawczych w zakresie, w jakim posiadają 
one dane niezbędne 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 dane dotyczące wód śródlądowych. 

Art. 61h. 
1. Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich zawiera: 

1) analizę podstawowych cech i właściwości wód morskich i obecnego stanu 
środowiska wód morskich, obejmującą w szczególności charakterystykę: 

a) następujących właściwości fizycznych, chemicznych i hydromorfologicznych 
wód morskich: 
– topografia i batymetria dna morskiego, 
– roczny, sezonowy i przestrzenny rozkład temperatury oraz zasolenia 

wody, występowanie lodu morskiego, rozkłady i prędkości prądów 
morskich, wypływanie wód głębinowych, ekspozycję na fale, mieszanie 
wód, przezroczystość wody oraz wymianę wód, 

– przestrzenny i czasowy rozkład substancji biogennych (rozpuszczony azot 
nieorganiczny – DIN, azot całkowity – TN, rozpuszczony fosfor 
nieorganiczny – DIP, fosfor całkowity – TP, całkowity węgiel organiczny 
– TOC) i tlenu, 

– pionowe profile pH, pCO2 lub inne parametry wykorzystywane do 
określenia zakwaszenia wód morskich, 

b) typów siedlisk, zawierającą: 
– dominujące typy lub typ siedlisk na dnie morskim i w słupie wody z 

opisem charakterystycznych właściwości fizycznych, takich jak 
głębokość, rozkłady temperatury oraz zasolenia wody, prądy morskie, 
falowanie, struktura i substrat dna morskiego, oraz chemicznych wód 
morskich, 

– identyfikację i kartowanie typów siedlisk będących przedmiotem 
szczególnego zainteresowania pod względem naukowym lub w 
odniesieniu do różnorodności biologicznej, w tym określonych w 
umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, 

– siedliska w obszarach, które ze względu na swoje cechy 
charakterystyczne, położenie lub znaczenie strategiczne zasługują na 
szczególną uwagę; do tej kategorii zalicza się obszary podlegające 
intensywnym presjom lub presjom o specyficznym charakterze, a także 
obszary kwalifikujące się do objęcia formą ochrony przyrody w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 



- 13 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

c) cech biologicznych wód morskich, zawierającą: 
– opis zbiorowisk biologicznych powiązanych z przeważającymi typami 

siedlisk na dnie morskim lub w słupie wody, zawierający informacje o 
typowych zbiorowiskach fitoplanktonu i zooplanktonu, w tym o 
typowych gatunkach oraz ich zmienności sezonowej i geograficznej, 

– informacje o roślinach okrytonasiennych, makroglonach i bezkręgowej 
faunie dennej, w tym o ich składzie gatunkowym, biomasie i zmienności 
rocznej lub sezonowej, 

– informacje o strukturze populacji ryb, w tym o różnorodności 
biologicznej, rozmieszczeniu, strukturze wiekowej oraz wielkości 
populacji ryb, 

– opis dynamiki populacji, naturalny i rzeczywisty obszar występowania 
oraz stan populacji gatunków ssaków, gadów oraz ptaków morskich 
występujących w regionie Morza Bałtyckiego, 

– opis dynamiki populacji, naturalny i rzeczywisty obszar występowania 
oraz stan populacji gatunków innych niż wymienione w tiret czwartym 
występujących w regionie Morza Bałtyckiego określonych w przepisach 
dotyczących tych gatunków, w tym w umowach międzynarodowych, 
których Rzeczpospolita Polska jest stroną, 

– wykaz czasowego występowania różnorodności biologicznej oraz 
rozmieszczenia przestrzennego gatunków obcych lub, w razie 
konieczności, odrębnych genetycznie gatunków rodzimych 
występujących w regionie Morza Bałtyckiego, 

d) cech i właściwości wód morskich innych niż wymienione w lit. a – c, 
zawierającą: 
– opis przypadków występowania substancji chemicznych, w tym 

niebezpiecznych substancji chemicznych, zanieczyszczenia osadów, 
gorących punktów określonych w przepisach prawa międzynarodowego 
dotyczących ochrony środowiska morskiego regionu Morza Bałtyckiego, 
zagrożeń dla zdrowia ludzkiego oraz zanieczyszczenia fauny i flory, 
szczególnie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

– opis innych cech typowych lub szczególnych dla regionu Morza 
Bałtyckiego; 

2) analizę dominujących presji i oddziaływań pochodzenia lądowego i morskiego 
na wody morskie, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych, obejmującą 
skutki kumulacyjne i synergiczne; 

3) analizę ekonomiczną i społeczną użytkowania wód morskich oraz kosztów 
degradacji środowiska wód morskich. 

2. Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich uwzględnia: 
1) wskaźniki zastosowane w ocenie stanu i sposobie klasyfikacji wód 

przejściowych, przybrzeżnych i morza terytorialnego określone w przepisach 
dotyczących tych wskaźników; 

2) wskaźniki inne niż wskazane w pkt 1 umożliwiające dokonanie kompleksowej 
oceny stanu środowiska wód morskich, w szczególności oceny tematyczne 
przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Konwencji Helsińskiej. 
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3. Na potrzeby opracowania analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się: 
1) zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia lądowego na wody 

morskie, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych, zawierające w 
szczególności wykaz następujących presji i oddziaływań: 

a) znaczące zmiany struktury termicznej wód morskich, w tym powodowane 
przez odprowadzanie wód chłodniczych z elektrowni, 

b) znaczące zmiany poziomu zasolenia, w tym powodowane przez konstrukcje 
ograniczające przepływ, zrzut lub pobór wody, 

c) wprowadzanie związków syntetycznych, w szczególności określonych w 
przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących polityki wodnej, i 
substancji priorytetowych istotnych dla środowiska morskiego, takich jak 
substancje czynne biologicznie, pestycydy, środki farmaceutyczne, 
pochodzących ze źródeł rozproszonych, z opadów atmosferycznych lub 
ładunków doprowadzanych rzekami, 

d) wprowadzanie substancji i związków niesyntetycznych, w tym metali 
ciężkich i węglowodorów, pochodzących ze źródeł punktowych, z opadów 
atmosferycznych lub ładunków doprowadzanych rzekami, 

e) wprowadzanie radionuklidów, 
f) wprowadzanie nawozów i innych substancji bogatych w azot i fosfor, 

głównie pochodzących ze źródeł punktowych i rozproszonych, w tym z 
rolnictwa, akwakultury i z opadów atmosferycznych, 

g) wprowadzanie materii organicznej przez urządzenia kanalizacyjne, obiekty 
chowu i hodowli organizmów wodnych w wodach morskich lub rzekami, 

h) wprowadzanie drobnoustrojów patogennych, 
i) wprowadzanie i przemieszczanie gatunków obcych; 

2) zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody 
morskie, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych, zawierające w 
szczególności wykaz następujących presji i oddziaływań: 

a) przygłuszanie, w tym powodowane przez sztuczne wyspy, konstrukcje i 
urządzenia, podmorskie kable i rurociągi lub usuwanie urobku z 
pogłębiania dna, 

b) kolmatacja, w tym powodowana przez sztuczne wyspy, konstrukcje i 
urządzenia, podmorskie kable i rurociągi, 

c) zmniejszenie przezroczystości wód morskich, w tym powodowane przez 
odprowadzanie ścieków i wody opadowe, pogłębianie lub usuwanie urobku 
z pogłębiania dna, 

d) abrazja, w tym powodowana przez wpływ na dno morskie wywołany 
połowami komercyjnymi, żeglugą rekreacyjną i kotwiczeniem, 

e) wydobywanie nieożywionych zasobów naturalnych w wyniku badań lub 
eksploatacji dna morskiego, 

f) podmorski hałas, głównie powodowany przez żeglugę morską, sztuczne 
wyspy, konstrukcje i urządzenia, w tym podwodne urządzenia akustyczne, 
oraz podmorskie kable i rurociągi, 



- 15 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

g) odpady wyrzucane do morza, 
h) wprowadzanie związków syntetycznych, w tym stosowanych na statkach 

środków przeciwporostowych, 
i) wprowadzanie substancji i związków niesyntetycznych, głównie metali 

ciężkich i węglowodorów, w tym na skutek zanieczyszczenia wód morskich 
przez statki, a także na skutek poszukiwania i eksploatacji minerałów, ropy 
i gazu, 

j) wprowadzanie substancji innych niż wymienione w lit. g–i, zarówno stałych, 
ciekłych, jak i gazowych, w wyniku regularnego lub celowego 
odprowadzania, zgodnie z przepisami dotyczącymi wprowadzania tych 
substancji do wód morskich; 

3) zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody 
morskie wynikających z działalności rybackiej, w tym presji i oddziaływań 
antropogenicznych, zawierające w szczególności wykaz następujących presji i 
oddziaływań: 

a) eksploatacja selektywna organizmów morskich, w tym powodowana przez 
badania i eksploatację żywych zasobów dna morskiego i podłoża, 

b) eksploatacja selektywna gatunków zwierząt, obejmująca przypadkowe 
połowy gatunków niebędących gatunkami docelowymi, w tym powodowana 
przez połowy komercyjne i rekreacyjne. 

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie obejmuje presji i oddziaływań 
pochodzenia morskiego na wody morskie wynikających z działalności rybackiej. 

Art. 61i. 
1. Wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich opracowuje Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki 
morskiej, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa oraz Prezesem Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje organy właściwe do opracowania 
analizy, o której mowa w art. 61h ust. 1 pkt 3, oraz sporządzenia zestawień, o 
których mowa w art. 61h ust. 3, o przystąpieniu do opracowania wstępnej oceny 
stanu środowiska wód morskich. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wskazuje 
w informacji termin przekazania analizy i zestawień. 

3. Analizę, o której mowa w art. 61h ust. 1 pkt 3, opracowuje minister właściwy do 
spraw gospodarki morskiej i przekazuje wraz z danymi i informacjami 
wykorzystanymi do jej opracowania oraz uzyskanymi przy jej opracowaniu 
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

4. Zestawienie, o którym mowa w art. 61h ust. 3 pkt 1, sporządza Prezes Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 
ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw 
gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, 
ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw 
rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do 
spraw zdrowia, Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Dyrektorem 
Słowińskiego Parku Narodowego i Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego i 
przekazuje wraz z danymi i informacjami wykorzystanymi do jego sporządzenia 
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oraz uzyskanymi przy jego sporządzeniu Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska. 

5. Zestawienie, o którym mowa w art. 61h ust. 3 pkt 2, sporządza minister właściwy do 
spraw gospodarki morskiej i przekazuje wraz z danymi i informacjami 
wykorzystanymi do jego sporządzenia oraz uzyskanymi przy jego sporządzeniu 
Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

6. Zestawienie, o którym mowa w art. 61h ust. 3 pkt 3, sporządza minister właściwy do 
spraw rybołówstwa i przekazuje wraz z danymi i informacjami wykorzystanymi do 
jego sporządzenia oraz uzyskanymi przy jego sporządzeniu Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

7. Przy opracowywaniu wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska współpracuje z Komisją Ochrony Środowiska 
Morza Bałtyckiego w celu: 

1) zapewnienia zgodności metodologii oceny w regionie Morza Bałtyckiego; 
2) uwzględnienia oddziaływania na środowisko wód regionu Morza Bałtyckiego o 

charakterze transgranicznym. 
8. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zapewniając aktywny udział wszystkich 

zainteresowanych w opracowaniu wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, 
zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, w celu zgłoszenia uwag, projekt wstępnej oceny stanu środowiska wód 
morskich. 

9. W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia projektu wstępnej oceny stanu środowiska 
wód morskich w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska zainteresowani mogą składać, do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, uwagi, w formie pisemnej lub elektronicznej, do ustaleń zawartych w 
projekcie tego dokumentu. 

10. Główny Inspektor Ochrony Środowiska uzgadnia zakres i sposób uwzględnienia 
uwag do projektu wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich z ministrem 
właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw 
rybołówstwa i Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

11. Po zakończeniu konsultacji, zgodnie z ust. 8–10, Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska: 

1) zamieszcza wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich w Biuletynie 
Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska; 

2) przekazuje wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki wodnej oraz Prezesowi Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej. 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej 
wstępną ocenę stanu środowiska wód morskich wraz z zestawem właściwości 
typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich po uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów. 

13. Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w 
razie potrzeby aktualizacji. 

14. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do spraw 
rybołówstwa i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przeprowadzają 
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przegląd i w razie potrzeby aktualizację odpowiednio analizy, o której mowa w art. 
61h ust. 1 pkt 3, oraz zestawień, o których mowa w art. 61h ust. 3, i przekazują ich 
wyniki wraz z danymi i informacjami wykorzystanymi do dokonania ich 
aktualizacji oraz uzyskanymi przy ich aktualizacji Głównemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem 
przeprowadzenia przeglądu wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. 

15. Aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich obejmuje, oprócz 
danych zawartych we wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich: 

1) podsumowanie wszelkich zmian lub uaktualnień dokonanych od dnia 
opracowania wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich; 

2) prezentację aktualnych wyników monitoringu wód morskich i obecnego stanu 
środowiska wód morskich. 

16. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską, 
Komisję Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego oraz zainteresowane państwa 
członkowskie Unii Europejskiej o aktualizacjach wstępnej oceny stanu środowiska 
wód morskich. Informacja jest przekazywana w terminie 3 miesięcy od dnia 
dokonania aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. 

17. Przepisy ust. 1–12 stosuje się odpowiednio do aktualizacji wstępnej oceny stanu 
środowiska wód morskich. 

Art. 61j. 
1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska udostępnia Komisji Europejskiej dane i 

informacje wykorzystane do opracowania wstępnej oceny stanu środowiska wód 
morskich oraz uzyskane przy jej opracowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 
2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 
2012 r. 951). 

2. Nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia Komisji Europejskiej 
danych i informacji, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska udostępnia je również Europejskiej Agencji Środowiska, o której mowa 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej 
Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 13). 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danych i informacji wykorzystanych do 
aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich oraz uzyskanych przy 
jej aktualizacji. 

Art. 61k. 
1. Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich zawiera: 

1) wskaźniki i ich jakościowe lub ilościowe własności oraz kryteria dobrego stanu 
środowiska wód morskich dla następujących cech charakteryzujących: 

a) utrzymanie różnorodności biologicznej; jakość i występowanie siedlisk oraz 
rozmieszczenie i różnorodność gatunków odpowiadają dominującym 
warunkom fizjograficznym, geograficznym i klimatycznym regionu Morza 
Bałtyckiego, 

b) utrzymanie gatunków obcych wprowadzanych do ekosystemów morskich w 
wyniku działalności człowieka na poziomie niepowodującym negatywnych 
zmian w tych ekosystemach, 
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c) utrzymanie populacji wszystkich ryb i skorupiaków eksploatowanych w 
celach komercyjnych w bezpiecznych granicach biologicznych oraz 
rozmieszczenie populacji tych ryb i skorupiaków ze względu na ich wiek i 
liczebność, świadczące o jej dobrym stanie, 

d) występowanie elementów morskiego łańcucha pokarmowego w ilościach i 
zróżnicowaniu na poziomie zapewniającym różnorodność gatunków i 
utrzymanie ich pełnej zdolności reprodukcyjnej, 

e) ograniczoną do minimum eutrofizację wywołaną przez działalność 
człowieka, a w szczególności jej niekorzystne skutki, takie jak straty w 
różnorodności biologicznej, degradacja ekosystemu, szkodliwe zakwity 
glonów oraz niedobór tlenu w dolnych partiach wód, 

f) utrzymanie integralności dna morskiego na poziomie zapewniającym 
ochronę struktury i funkcji ekosystemów bentosowych oraz brak 
negatywnego wpływu na te ekosystemy, 

g) stałą zmianą właściwości hydrograficznych niepowodującą negatywnego 
wpływu na ekosystemy morskie, 

h) utrzymanie stężenia substancji zanieczyszczających na poziomie 
niepowodującym zanieczyszczenia wód morskich, 

i) utrzymanie poziomów substancji zanieczyszczających w rybach oraz 
skorupiakach i mięczakach przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
nieprzekraczających poziomów określonych w normach lub przepisach 
dotyczących poziomów tych substancji, 

j) utrzymanie właściwości i ilości odpadów na poziomie niepowodującym 
szkód w środowisku wód morskich, przejściowych i przybrzeżnych, 

k) utrzymanie energii wprowadzanej do wód morskich, w tym podmorskiego 
hałasu, na poziomie niepowodującym negatywnego wpływu na środowisko 
wód morskich; 

2) sposób klasyfikacji wskaźników w powiązaniu z cechami, o których mowa w pkt 
1; 

3) sposób oceny stanu środowiska wód morskich. 
2. Jeżeli którakolwiek z cech, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie ma zastosowania do 

wód regionu Morza Bałtyckiego, fakt ten wskazuje się i uzasadnia w zestawie 
właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. 

3. Przy opracowywaniu zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska 
wód morskich bierze się pod uwagę istniejący stan rozpoznania procesów 
zachodzących w środowisku morskim, dostępne wyniki pomiarów i badań oraz 
możliwość różnicowania własności wskaźników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w 
zależności od cech przestrzennych i właściwości wód morskich. 

4. Wyznaczając własności wskaźników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, bierze się pod 
uwagę: 

1) wskaźniki i kryteria określone w decyzji Komisji Europejskiej nr 2010/477/UE z 
dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych 
dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (Dz. Urz. UE L 232 z 
02.09.2010, str. 14); 
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2) relację między wskaźnikami i kryteriami określonymi w decyzji Komisji 
Europejskiej, o której mowa w pkt 1, a presjami i oddziaływaniami na wody 
morskie zawartymi w analizie, o której mowa w art. 61h ust. 1 pkt 2. 

Art. 61l. 
1. Projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich 

opracowuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska w uzgodnieniu z ministrem 
właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki 
morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym 
do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem 
właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do spraw zdrowia. 

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zapewniając aktywny udział wszystkich 
zainteresowanych w opracowaniu zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu 
środowiska wód morskich, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska, w celu zgłoszenia uwag, projekt zestawu 
właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. 

3. W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia projektu zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich w Biuletynie Informacji Publicznej 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zainteresowani mogą składać, do 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, uwagi, w formie pisemnej lub 
elektronicznej, do ustaleń zawartych w projekcie tego dokumentu. 

4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska uzgadnia zakres i sposób uwzględnienia 
uwag do projektu zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód 
morskich z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do 
spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, 
ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw 
rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do 
spraw zdrowia. 

5. Po zakończeniu konsultacji, zgodnie z ust. 2–4, Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska przekazuje projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu 
środowiska wód morskich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej 
projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich 
wraz ze wstępną oceną stanu środowiska wód morskich po uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów. Projekt zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska 
wód morskich wraz ze wstępną oceną stanu środowiska wód morskich jest 
przedkładany w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania zgody Rady Ministrów. 

7. Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich jest 
przyjmowany, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia jego projektu 
Komisja Europejska nie odrzuci projektu zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich w całości albo w części. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje zestaw właściwości 
typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, w drodze rozporządzenia, 
kierując się potrzebą uwzględnienia stanowiska Komisji Europejskiej oraz 
powszechnym charakterem zestawu. 

9. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich w części, minister właściwy do spraw 
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gospodarki wodnej opracowuje poprawiony projekt zestawu właściwości typowych 
dla dobrego stanu środowiska wód morskich, kierując się stanowiskiem Komisji 
Europejskiej. Do poprawionego projektu zestawu stosuje się odpowiednio przepisy 
ust. 1 i 6–8. 

10. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich w całości, opracowuje się nowy projekt 
zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zgodnie 
z ust. 1–8 i art. 61k, kierując się stanowiskiem Komisji Europejskiej. 

11. Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich podlega 
przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizacji. 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską, 
Komisję Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego oraz zainteresowane państwa 
członkowskie Unii Europejskiej o aktualizacjach zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. 
Informacja jest przekazywana w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania aktualizacji 
zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. 

13. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do aktualizacji zestawu właściwości 
typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. 

Art. 61m. 
Wody morskie powinny spełniać własności wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 
1 pkt 1, o ile z przepisów ustawy nie wynika inaczej. 

Art. 61n. 
1. Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich określa cele środowiskowe dla wód 

morskich, związane z nimi wskaźniki, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, oraz 
terminy osiągnięcia tych celów. 

2. W zestawie celów środowiskowych dla wód morskich mogą być także określone 
pośrednie cele środowiskowe dla wód morskich, związane z nimi wskaźniki, o 
których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, oraz terminy osiągnięcia tych celów. 

3. Przy opracowywaniu zestawu celów środowiskowych dla wód morskich bierze się 
pod uwagę: 

1) cechy i właściwości wód morskich, o których mowa w art. 61h ust. 1 pkt 1; 
2) wykaz presji i oddziaływań na wody morskie zawartych w analizie, o której 

mowa w art. 61h ust. 1 pkt 2; 
3) skutki oddziaływania na środowisko wód regionu Morza Bałtyckiego o 

charakterze transgranicznym oraz potrzebę zapewnienia zgodności celów 
środowiskowych dla wód morskich z celami środowiskowymi realizowanymi 
przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej położone w regionie Morza 
Bałtyckiego i państwa leżące poza granicami Unii Europejskiej, które graniczą z 
regionem Morza Bałtyckiego; 

4) potrzebę określenia: 
a) celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników, 

o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem własności tych 
wskaźników, tak aby umożliwiały prowadzenie monitoringu wód morskich i 
bieżącej oceny stanu środowiska wód morskich, 
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b) celów operacyjnych związanych z działaniami podejmowanymi dla 
osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich lub ułatwiającymi ich 
osiągnięcie; 

5) charakterystykę docelowego lub utrzymywanego stanu środowiska wód 
morskich i potrzebę określenia tego stanu z uwzględnieniem cech i właściwości 
wód morskich, o których mowa w art. 61h ust. 1 pkt 1; 

6) spójność celów środowiskowych dla wód morskich; 
7) charakterystykę działań niezbędnych do osiągnięcia celów środowiskowych dla 

wód morskich; 
8) charakterystykę parametrów służących do monitorowania postępu i 

ukierunkowania działań podejmowanych dla osiągnięcia celów środowiskowych 
dla wód morskich; 

9) charakterystykę referencyjnych punktów odniesienia, jeżeli została 
sporządzona; 

10) potrzebę uwzględniania zagadnień społecznych, gospodarczych i przestrzennych 
przy wyznaczaniu celów środowiskowych dla wód morskich; 

11) analizę celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi 
wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, oraz referencyjnych 
punktów odniesienia, pozwalającą ocenić, czy realizacja tych celów może 
doprowadzić do osiągnięcia zgodnego z nimi: 

a) stanu środowiska wód morskich, 
b) dobrego stanu środowiska wód regionu Morza Bałtyckiego innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 
Art. 61o. 

1. Projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich opracowuje Prezes 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 
spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem 
właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, 
ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw 
środowiska i ministrem właściwym do spraw zdrowia. 

2. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapewniając aktywny udział 
wszystkich zainteresowanych w opracowaniu zestawu celów środowiskowych dla 
wód morskich, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, w celu zgłoszenia uwag, projekt zestawu celów 
środowiskowych dla wód morskich. 

3. W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia projektu zestawu celów środowiskowych 
dla wód morskich w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej zainteresowani mogą składać, do Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, uwagi, w formie pisemnej lub elektronicznej, do ustaleń 
zawartych w projekcie tego dokumentu. 

4. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uzgadnia zakres i sposób 
uwzględnienia uwag do projektu zestawu celów środowiskowych dla wód morskich 
z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw 
gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, 
ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw 
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rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do 
spraw zdrowia. 

5. Po zakończeniu konsultacji, zgodnie z ust. 2–4, Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej przekazuje projekt zestawu celów środowiskowych dla wód 
morskich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej 
projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich po uzyskaniu zgody Rady 
Ministrów. Projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich jest 
przedkładany w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania zgody Rady Ministrów. 

7. Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich jest przyjmowany, jeżeli w 
terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia jego projektu Komisja Europejska nie 
odrzuci projektu zestawu celów środowiskowych dla wód morskich w całości albo w 
części. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje zestaw celów 
środowiskowych dla wód morskich, w drodze rozporządzenia, kierując się potrzebą 
uwzględnienia stanowiska Komisji Europejskiej oraz powszechnym charakterem 
zestawu. 

9. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt zestawu celów środowiskowych dla wód 
morskich w części, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej opracowuje 
poprawiony projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, kierując się 
stanowiskiem Komisji Europejskiej. Do poprawionego projektu zestawu celów 
środowiskowych dla wód morskich stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 6–8. 

10. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt zestawu celów środowiskowych dla wód 
morskich w całości, opracowuje się nowy projekt zestawu celów środowiskowych 
dla wód morskich, zgodnie z ust. 1–8 i art. 61n, kierując się stanowiskiem Komisji 
Europejskiej. 

11. Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w 
razie potrzeby aktualizacji. 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską, 
Komisję Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego i zainteresowane państwa 
członkowskie Unii Europejskiej o aktualizacjach zestawu celów środowiskowych dla 
wód morskich po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Informacja jest przekazywana 
w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania aktualizacji zestawu celów 
środowiskowych dla wód morskich. 

13. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do aktualizacji zestawu celów 
środowiskowych dla wód morskich. 

Art. 61p. 
1. Cele środowiskowe dla wód morskich należy osiągnąć w terminach określonych w 

zestawie celów środowiskowych dla wód morskich. 
2. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od osiągnięcia celów środowiskowych dla wód 

morskich przy zastosowaniu działań określonych w krajowym programie ochrony 
wód morskich, jeżeli osiągnięcie celów środowiskowych dla wód morskich 
uniemożliwia co najmniej jeden z następujących powodów: 

1) działanie lub brak działania wpływającego na stan środowiska wód morskich, za 
które Rzeczpospolita Polska nie jest odpowiedzialna; 
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2) przyczyny naturalne; 
3) siła wyższa; 
4) zmiany fizycznych właściwości wód morskich spowodowane przez działania 

podjęte w ważnym interesie publicznym, który został uznany za istotniejszy od 
negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania 
transgranicznego, pod warunkiem że nie wykluczają one w sposób trwały 
osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej i nie zagrażają osiągnięciu takiego stanu. 

3. Dopuszcza się także odstąpienie od osiągnięcia w terminach, o których mowa w ust. 
1, celów środowiskowych dla wód morskich, jeżeli występują warunki naturalne 
niepozwalające na szybką poprawę stanu środowiska wód morskich. 

4. W krajowym programie ochrony wód morskich określa się obszary wód morskich, 
w tym ich granice, dla których, przy zastosowaniu działań określonych w krajowym 
programie ochrony wód morskich, nie zostaną osiągnięte cele środowiskowe dla wód 
morskich z powodów i przyczyny wskazanych odpowiednio w ust. 2 albo 3, jeżeli 
obszary takie występują. 

5. W stosunku do obszarów, o których mowa w ust. 4, podejmuje się działania doraźne 
służące zapobiegnięciu dalszemu pogarszaniu się stanu środowiska wód morskich z 
powodów wskazanych w ust. 2 pkt 2–4, a także złagodzeniu negatywnego 
oddziaływania na wody regionu Morza Bałtyckiego lub wody morskie innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli oddziaływanie takie występuje. 

6. Działania doraźne, o których mowa w ust. 5, określa się w krajowym programie 
ochrony wód morskich. 

Art. 61r. 
1. Krajowy program ochrony wód morskich określa: 

1) działania podstawowe niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
środowiska wód morskich, w tym działania prawne, administracyjne, 
ekonomiczne, edukacyjne i kontrolne: 

a) wpływające na dozwoloną intensywność działalności człowieka, 
b) wpływające na dozwolony stopień zakłóceń w ekosystemach morskich, 
c) wpływające na lokalizację oraz termin realizacji planowanych 

przedsięwzięć, 
d) przyczyniające się do identyfikacji zanieczyszczeń wód morskich, 
e) które ze względu na interes gospodarczy zachęcają użytkowników 

ekosystemów morskich do działania w sposób pozwalający na osiągnięcie 
lub utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich, 

f) służące przywróceniu poprzedniego stanu naruszonych elementów 
ekosystemów morskich, 

g) zapewniające wszystkim zainteresowanym udział w osiągnięciu dobrego 
stanu środowiska wód morskich oraz mające na celu wzrost świadomości 
społecznej w zakresie osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska 
wód morskich; 

2) obszary, o których mowa w art. 61p ust. 4, i uzasadnienie ich wyznaczenia, jeżeli 
obszary takie występują; 
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3) działania doraźne, o których mowa w art. 61p ust. 5; 
4) sieć obszarów wód morskich objętych formą ochrony przyrody w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
5) analizę wpływu poszczególnych działań podstawowych, o których mowa w pkt 1, 

i działań doraźnych, o których mowa w art. 61p ust. 5, na stan środowiska wód 
morskich, w tym analizę kosztów i korzyści związanych z ich podjęciem; 

6) analizę wpływu działań podstawowych, o których mowa w pkt 1, i działań 
doraźnych, o których mowa w art. 61p ust. 5, na wody pozostające poza 
obszarem wód morskich, w celu zminimalizowania zagrożeń i, jeżeli jest to 
możliwe, uzyskania pozytywnego wpływu na te wody; 

7) sposób podejmowania działań podstawowych, o których mowa w pkt 1, i działań 
doraźnych, o których mowa w art. 61p ust. 5, oraz stopień, w jakim 
przyczyniają się one do osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich. 

2. W przypadku gdy nie występuje znaczące zagrożenie dla stanu środowiska wód 
morskich lub koszty podjęcia działań zapobiegających wystąpieniu tego zagrożenia 
byłyby nieproporcjonalnie wysokie, krajowy program ochrony wód morskich 
określa działania doraźne, o których mowa w art. 61p ust. 5, od podjęcia których 
można odstąpić. Odstąpienie od podjęcia działań doraźnych nie może spowodować 
dalszego pogorszenia się stanu środowiska wód morskich oraz wystąpienia 
zagrożenia dla złagodzenia negatywnego oddziaływania na wody regionu Morza 
Bałtyckiego lub wody morskie innych państw członkowskich Unii Europejskiej, 
jeżeli oddziaływanie takie występuje. 

3. Przy opracowywaniu krajowego programu ochrony wód morskich uwzględnia się: 
1) ustalenia programów, o których mowa w art. 43 ust. 1 i art. 113 ust. 1 pkt 1; 
2) działania w zakresie zarządzania jakością wody w kąpieliskach, o których mowa 

w art. 34a ust. 1; 
3) zasadę zrównoważonego rozwoju; 
4) opłacalność i techniczną wykonalność planowanych do określenia w nim działań 

oraz koszty i korzyści z nich wynikające; 
5) konsekwencje wyznaczenia obszarów, o których mowa w art. 61p ust. 4, dla 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej położonych w regionie Morza 
Bałtyckiego. 

Art. 61s. 
1. Projekt krajowego programu ochrony wód morskich opracowuje Prezes Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 
ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw 
gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, 
ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw 
rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do 
spraw zdrowia. 

2. Na potrzeby opracowania projektu krajowego programu ochrony wód morskich 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w terminie na rok przed 
przystąpieniem do jego opracowania, przekazuje organom, o których mowa w ust. 
1, zakres informacji niezbędnych do przygotowania opisu działań planowanych do 
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określenia w krajowym programie ochrony wód morskich oraz informuje o 
terminie przystąpienia do opracowania tego programu. 

3. Organy, o których mowa w ust. 1, każdy w zakresie swojej właściwości, 
przygotowują i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie 
później niż na 6 miesięcy przed terminem opracowania projektu krajowego 
programu ochrony wód morskich, propozycję działań planowanych do określenia w 
krajowym programie ochrony wód morskich, wskazując w niej: 

1) rodzaj tych działań (prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne, 
kontrolne); 

2) sposób wdrożenia tych działań oraz koszty i korzyści z nich wynikające. 
4. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, wraz z propozycją działań wskazaną w ust. 3, dane stanowiące 
podstawę do jej przygotowania. 

5. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, opracowując projekt krajowego 
programu ochrony wód morskich, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na 
zasadach i w trybie określonych w ustawie 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. 

6. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uzgadnia zakres i sposób 
uwzględnienia uwag do projektu krajowego programu ochrony wód morskich z 
Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw gospodarki, 
ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do 
spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem 
właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i 
ministrem właściwym do spraw zdrowia. 

7. Po zakończeniu konsultacji, zgodnie z ust. 5 i 6, Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej przekazuje projekt krajowego programu ochrony wód 
morskich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej uzgadnia projekt krajowego 
programu ochrony wód morskich z członkami Rady Ministrów. 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej 
oraz zainteresowanym państwom członkowskim Unii Europejskiej projekt 
krajowego programu ochrony wód morskich. Projekt krajowego programu ochrony 
wód morskich jest przedkładany w terminie 3 miesięcy od dnia jego uzgodnienia z 
członkami Rady Ministrów. 

10. Krajowy program ochrony wód morskich jest przyjmowany, jeżeli w terminie 6 
miesięcy od dnia przedłożenia jego projektu Komisja Europejska nie odrzuci 
projektu krajowego programu ochrony wód morskich w całości albo w części. 

11. Rada Ministrów przyjmuje krajowy program ochrony wód morskich, w drodze 
rozporządzenia, kierując się potrzebą uwzględnienia stanowiska Komisji 
Europejskiej oraz powszechnym charakterem programu. 

12. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt krajowego programu ochrony wód 
morskich w części, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej opracowuje 
poprawiony projekt krajowego programu ochrony wód morskich, kierując się 
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stanowiskiem Komisji Europejskiej. Do poprawionego projektu krajowego 
programu ochrony wód morskich stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 i 8–11. 

13. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci projekt krajowego programu ochrony wód 
morskich w całości, opracowuje się nowy projekt krajowego programu ochrony wód 
morskich zgodnie z ust. 1–11 i art. 61r. 

14. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej 
sprawozdanie o postępach we wdrażaniu krajowego programu ochrony wód 
morskich. Sprawozdanie jest przedkładane w terminie 3 lat od dnia przyjęcia 
krajowego programu ochrony wód morskich, a następnie po każdej jego 
aktualizacji. 

15. Krajowy program ochrony wód morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w razie 
potrzeby aktualizacji. 

16. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską, 
Komisję Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego i zainteresowane państwa 
członkowskie Unii Europejskiej o aktualizacjach krajowego programu ochrony wód 
morskich po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Informacja jest przekazywana w 
terminie 3 miesięcy od dnia dokonania aktualizacji krajowego programu ochrony 
wód morskich. 

17. Przepisy ust. 1–13 stosuje się odpowiednio do aktualizacji krajowego programu 
ochrony wód morskich. 

Art. 61t. 
1. Jeżeli minister właściwy do spraw gospodarki wodnej stwierdzi wystąpienie 

problemu, który negatywnie oddziałuje na środowisko wód morskich i nie może 
zostać rozwiązany za pomocą działań określonych w krajowym programie ochrony 
wód morskich lub który jest powiązany z inną niż ochrona środowiska wód polityką 
Unii Europejskiej lub umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest 
stroną, informuje Komisję Europejską o takim problemie i przekazuje uzasadnienie 
swojego stanowiska po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. 

2. Jeżeli minister właściwy do spraw gospodarki wodnej stwierdzi, że wystąpienie 
problemu, o którym mowa w ust. 1, wymaga podjęcia działań przez właściwe organy 
Unii Europejskiej występuje do Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej o 
podjęcie w tym zakresie odpowiednich działań po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. 

Art. 61u. 
1. Dla obszarów, o których mowa w art. 61p ust. 4, właściwy dyrektor regionalnego 

zarządu gospodarki wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić 
czasowe odstępstwo od podejmowania działań doraźnych, o których mowa w art. 
61p ust. 5, w przypadkach wskazanych w art. 61r ust. 2. 

2. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej określa w akcie prawa 
miejscowego, o którym mowa w ust. 1, termin, na jaki odstępuje się od 
podejmowania działań doraźnych. 

3. W przypadku wydania aktu prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 1, minister 
właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską o odstąpieniu 
od podjęcia działań doraźnych w stosunku do obszarów, o których mowa w art. 61p 
ust. 4, przekazując jej jednocześnie uzasadnienie podjęcia takiej decyzji.> 
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Art. 90. 
1. Prezes Krajowego Zarządu wykonuje zadania określone ustawą, a w szczególności: 

1) opracowuje program wodno-środowiskowy kraju, o którym mowa w art. 113 ust. 1 
pkt 1; 

1a) opracowuje projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy; 
2) przygotowuje: 

a) wstępną ocenę ryzyka powodziowego, mapy zagrożenia powodziowego i mapy 
ryzyka powodziowego, 

b) plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, 
c) plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy; 

3) uzgadnia projekt warunków korzystania z wód regionu wodnego; 
4) prowadzi kataster wodny dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na 

obszary dorzeczy; 
5) sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki 

wodnej, a w szczególności kontroluje ich działanie, zatwierdza plany działalności 
oraz sprawozdania z ich wykonania, a także poleca przeprowadzenie doraźnej 
kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym; 

6) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz państwowej służby do 
spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących; 

7) reprezentuje Skarb Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną 
określonego ustawą; 

7a) programuje, planuje i nadzoruje realizację zadań związanych z utrzymywaniem wód 
lub urządzeń wodnych oraz inwestycje w gospodarce wodnej; 

8) uzgadnia, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projekty list programów 
priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o 
których mowa w art. 415 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska[.]<;> 

<9) uzgadnia projekt wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich; 
10) sporządza zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia lądowego 

na wody morskie, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych; 
11) opracowuje zestaw celów środowiskowych dla wód morskich; 
12) opracowuje krajowy program ochrony wód morskich.> 

2. Prezes Krajowego Zarządu wykonuje swoje zadania przy pomocy Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, zwanego dalej "Krajowym Zarządem". 

3. Działania w zakresie gospodarowania wodami morskich wód wewnętrznych i wodami 
morza terytorialnego Prezes Krajowego Zarządu wykonuje we współpracy z właściwymi 
organami administracji morskiej. 

4. Organizację Krajowego Zarządu określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez 
Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej; 
przy nadawaniu statutu uwzględnia się zakres działalności Krajowego Zarządu oraz 
podział państwa na obszary dorzeczy. 
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Art. 110. 
1. Właścicielem informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji standardowych 

procedur przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-
meteorologiczną, państwową służbę hydrogeologiczną oraz państwową służbę do spraw 
bezpieczeństwa budowli piętrzących jest Skarb Państwa. 

2. W imieniu Skarbu Państwa informacją, o której mowa w ust. 1, rozporządzają, 
odpowiednio - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut 
Geologiczny. 

[3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie 
informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji 
standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub 
działającym w ich imieniu zarządcom, jak również uczelniom, instytutom naukowo-
badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych. 

4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane 
informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji 
standardowych procedur, organom władzy publicznej, jak również uczelniom, instytutom 
naukowo-badawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych.] 

<3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać 
nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku 
realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom 
wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, jak również uczelniom, instytutom 
badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk na potrzeby 
badań naukowych i dydaktycznych. 

4. Państwowy Instytut Geologiczny jest obowiązany udostępnić nieodpłatnie zebrane 
informacje o stanie zasobów wód podziemnych, przetwarzane w wyniku realizacji 
standardowych procedur, organom władzy publicznej, jak również uczelniom, 
instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Państwowej Akademii Nauk na 
potrzeby badań naukowych i dydaktycznych.> 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udostępnia się w zakresie niezbędnym do 
wykonania zadań ustawowych. 

6. Udostępnione informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, nie mogą być przekazywane 
innym podmiotom do wykorzystywania ich w celach komercyjnych. 

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny 
przekazują odpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i 
przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż 
określeni w ust. 3 i 4, a wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu państwa. 

8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny 
przekazują odpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w 
wyniku procedur innych niż standardowe, a wpływy z tego tytułu stanowią odpowiednio 
ich przychód. 

8a. Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i 8, 
następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, 
standardowe procedury zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę 
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hydrologiczno-meteorologiczą oraz państwową służbę hydrogeologiczną, uwzględniając 
rodzaje i nazwy procedur właściwych dla każdej ze służb. 

 

Rozdział 6a 

Monitoring wód 
 

Art. 155a. 
[1. Monitoring wód ma na celu pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych i 

podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, dla potrzeb 
planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych.] 

<1. Monitoring wód ma na celu pozyskanie informacji o stanie: 
1) wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych, o których 

mowa w art. 113 ust. 4, na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami 
oraz oceny osiągania celów środowiskowych; 

2) wód morskich na potrzeby oceny osiągania celów środowiskowych dla wód 
morskich oraz bieżącej oceny stanu środowiska wód morskich.> 

2. Badania i oceny stanu wód powierzchniowych, stanu wód podziemnych oraz obszarów 
chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, dokonuje się w ramach państwowego 
monitoringu środowiska. 

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje badania wód powierzchniowych w 
zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych. 

4. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje badania wód 
powierzchniowych w zakresie elementów hydrologicznych i morfologicznych. 

5. Państwowa służba hydrogeologiczna wykonuje badania i ocenia stan wód podziemnych w 
zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych. 

6. W uzasadnionych przypadkach wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje, w 
uzgodnieniu z państwową służbą hydrogeologiczną, uzupełniające badania wód 
podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych, a wyniki tych badań przekazuje, 
za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, państwowej służbie 
hydrogeologicznej. 

7. W uzasadnionych przypadkach Główny Inspektor Ochrony Środowiska w porozumieniu z 
Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dokonuje, na podstawie wyników 
badań, o których mowa w ust. 3-6, kompleksowej oceny stanu wód na obszarach 
dorzeczy z uwzględnieniem podziału na regiony wodne oraz, jeżeli jest to uzasadnione 
specyfiką badań, wykonuje badania, o których mowa w ust. 2. 

8. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i 
Główny Inspektor Sanitarny ustalają, w drodze porozumienia, rodzaj, zakres i sposób 
nieodpłatnego przekazywania informacji niezbędnych do oceny i klasyfikacji wody w 
kąpielisku. 

<9. Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi monitoring wód, o którym mowa w ust. 1 
pkt 2, współpracując z organami administracji morskiej oraz organami 
administracji rybołówstwa morskiego.> 

 



- 30 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 155b. 
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym: 

1) dla wód powierzchniowych: 
a) rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia, 
b) kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania, 
c) rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych i kryteria ich wyznaczania, 
d) zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla poszczególnych elementów 

klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód w 
ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, 
wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, z uwzględnieniem specyfiki 
poszczególnych typów wód, 

e) zakres prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji 
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych jednolitych części 
wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód 
powierzchniowych, 

f) metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów i badań; 
2) dla wód podziemnych: 
a) rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia, 
b) kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania, 
c) kryteria wyznaczania punktów pomiarowych, 
d) zakres i częstotliwość monitoringu, 
e) metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości monitoringu. 

2. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie się kierował 
wynikami wyznaczania jednolitych części wód oraz ustaleniami zawartymi w 
dokumentacji, o której mowa w art. 113 ust. 2 i 3. 

 
<Art. 155c. 

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje program monitoringu wód 
morskich zawierający wykaz stanowisk badań monitoringowych z 
przyporządkowaniem im zakresu i częstotliwości prowadzenia pomiarów i badań 
oraz metodyk referencyjnych lub warunków zapewnienia jakości pomiarów i badań 
dla poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1. 

2. Przy opracowywaniu programu monitoringu wód morskich bierze się pod uwagę 
potrzebę: 

1) dostarczania informacji pozwalających na bieżącą ocenę stanu środowiska wód 
morskich oraz na określenie działań pozostających do podjęcia i postępów 
działań już podjętych dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich, 
zgodnie ze wstępną oceną stanu środowiska wód morskich oraz z zestawem 
właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich; 
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2) zapewniania generowania informacji umożliwiających identyfikację 
odpowiednich wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, dla celów 
środowiskowych dla wód morskich; 

3) zapewniania generowania informacji umożliwiających ocenę skuteczności 
działań określonych w krajowym programie ochrony wód morskich; 

4) zapewniania identyfikacji przyczyny zmian stanu środowiska wód morskich 
oraz podjęcia możliwych działań korygujących mających na celu przywrócenie 
dobrego stanu środowiska wód morskich, w przypadku stwierdzenia odstępstw 
od dobrego stanu środowiska wód morskich; 

5) dostarczania informacji o substancjach szczególnie szkodliwych występujących 
w gatunkach przeznaczonych do spożycia przez ludzi z obszarów połowów 
komercyjnych; 

6) uwzględniania badań zapewniających uzyskanie informacji, czy działania 
korygujące, o których mowa w pkt 4, przyniosą oczekiwane zmiany stanu 
środowiska wód morskich i nie będą miały niepożądanych skutków ubocznych; 

7) zapewniania porównywalności i możliwości wykonywania zbiorczych ocen stanu 
środowiska wód morskich w regionie Morza Bałtyckiego; 

8) opracowywania specyfikacji technicznych i ujednoliconych metod 
monitorowania stanu środowiska wód morskich w sposób zapewniający 
porównywalność informacji o stanie środowiska wód morskich na poziomie Unii 
Europejskiej; 

9) zapewniania, w zakresie, w jakim jest to możliwe, zgodności programu 
monitoringu wód morskich z programami opracowywanymi przez inne państwa 
członkowskie Unii Europejskiej położone w regionie Morza Bałtyckiego oraz 
państwa leżące poza granicami Unii Europejskiej, które graniczą z regionem 
Morza Bałtyckiego, w tym przy wykorzystaniu najbardziej odpowiednich dla 
regionu Morza Bałtyckiego wytycznych dotyczących monitorowania stanu 
środowiska wód; 

10) uwzględniania oceny zmian cech i właściwości wód morskich, o których mowa w 
art. 61h ust. 1, a także, w razie konieczności, nowych i przyszłych zagrożeń 
ekosystemów morskich; 

11) uwzględniania właściwości fizycznych, chemicznych, hydromorfologicznych i 
biologicznych wód morskich, typów siedlisk oraz presji i oddziaływań na wody 
morskie zawartych w analizie, o której mowa w art. 61h ust. 1 pkt 2, w tym ich 
naturalnej zmienności, jak również potrzebę przeprowadzenia oceny postępów 
w realizacji celów środowiskowych dla wód morskich z zastosowaniem 
wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1, oraz ich granicznych i 
docelowych punktów odniesienia – o ile zostały ustalone. 

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zapewniając aktywny udział wszystkich 
zainteresowanych w opracowaniu programu monitoringu wód morskich, 
zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, w celu zgłoszenia uwag, projekt programu monitoringu wód morskich. 

4. W terminie 21 dni od dnia zamieszczenia projektu programu monitoringu wód 
morskich w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska zainteresowani mogą składać, do Głównego Inspektora Ochrony 
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Środowiska, uwagi, w formie pisemnej lub elektronicznej, do ustaleń zawartych w 
projekcie tego dokumentu. 

5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zamieszcza w Biuletynie Informacji 
Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informację o sposobie i 
zakresie uwzględnienia uwag do projektu programu monitoringu wód morskich. 

6. Po zakończeniu konsultacji, zgodnie z ust. 3–5, Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska przekazuje program monitoringu wód morskich ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki wodnej. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej 
program monitoringu wód morskich po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Program 
monitoringu wód morskich jest przedkładany w terminie 3 miesięcy od dnia 
uzyskania zgody Rady Ministrów. 

8. Program monitoringu wód morskich jest wdrażany, jeżeli w terminie 6 miesięcy od 
dnia jego przedłożenia Komisja Europejska nie odrzuci programu monitoringu wód 
morskich w całości albo w części. 

9. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci program monitoringu wód morskich w części, 
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej opracowuje poprawiony program 
monitoringu wód morskich, kierując się stanowiskiem Komisji Europejskiej. Do 
poprawionego programu monitoringu wód morskich stosuje się odpowiednio 
przepisy ust. 1, 2, 7 i 8. 

10. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci program monitoringu wód morskich w całości, 
opracowuje się nowy program monitoringu wód morskich zgodnie z ust. 1–8. 

11. Program monitoringu wód morskich podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby 
aktualizacji. 

12. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej informuje Komisję Europejską, 
Komisję Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego oraz zainteresowane państwa 
członkowskie Unii Europejskiej o aktualizacjach programu monitoringu wód 
morskich po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Informacja jest przekazywana w 
terminie 3 miesięcy od dnia dokonania aktualizacji programu monitoringu wód 
morskich. 

13. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do aktualizacji programu monitoringu 
wód morskich. 

Art. 155d. 
1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw gospodarki 
morskiej, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw 
rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw środowiska i ministrem właściwym do 
spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia 
monitoringu wód, o którym mowa w art. 155a ust. 1 pkt 2, w tym: 

1) rodzaje i kryteria wyznaczania stanowisk badań monitoringowych, zapewniając 
pobór próbek w punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach 
morskich w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 

2) zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów i badań poszczególnych 
wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1; 
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3) metodyki referencyjne dla poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 
61k ust. 1 pkt 1, a dla wskaźników, dla których nie ustalono metodyki 
referencyjnej – warunki zapewnienia jakości pomiarów. 

2. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się: 
1) ustaleniami zawartymi we wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich; 
2) potrzebą prowadzenia monitoringu wód morskich w sposób skoordynowany i 

spójny w regionie Morza Bałtyckiego; 
3) potrzebą zapewnienia informacji niezbędnych dla opracowania programu 

monitoringu wód morskich; 
4) oddziaływaniami na stan środowiska wód regionu Morza Bałtyckiego o 

charakterze transgranicznym; 
5) potrzebą zapewnienia zgodności metod monitorowania w regionie Morza 

Bałtyckiego w celu ułatwienia porównania wyników monitoringu. 
Art. 155e. 

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska udostępnia Komisji Europejskiej dane i 
informacje wykorzystane do opracowania programu monitoringu wód morskich 
oraz uzyskane przy jego opracowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o 
infrastrukturze informacji przestrzennej. 

2. Nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia udostępnienia Komisji Europejskiej 
danych i informacji, o którym mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska udostępnia te dane i informacje również Europejskiej Agencji 
Środowiska, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji 
Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danych i informacji wykorzystanych do 
aktualizacji programu monitoringu wód morskich oraz uzyskanych przy jego 
aktualizacji.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. O OBSZARACH MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ I ADMINISTRACJI MORSKIEJ (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. 

zm.) 

USTAWA 
z dnia 21 marca 1991 r. 

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej <1) 

_____________________________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 
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(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, 
str. 19).>  

 
Art. 3. 

1. Jeżeli wymagają tego potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa: 
1) na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym mogą być 

ustanawiane strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa; 
2) poza morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym mogą być ogłaszane 

strefy niebezpieczne dla żeglugi lub rybołówstwa. 
2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ustanawia, w 
drodze rozporządzenia, strefy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem w 
szczególności terminów uznania strefy za niebezpieczną oraz wskazania dokładnych 
współrzędnych geograficznych tej strefy. 

 

<Art.3a. 
Działania prowadzone na obszarach morskich, w tym których wyłącznym celem jest 
obrona lub bezpieczeństwo państwa, przeprowadza się, w stopniu racjonalnym, przy 
podjęciu niezbędnych środków na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 
środowiska morskiego, w szczególności zapewniając pobór próbek w punktach 
pomiarowych zlokalizowanych na polskich obszarach morskich dla celów monitoringu 
wód, o którym mowa w art. 155a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i …).> 

 

Dział II 
Polskie obszary morskie 

 
Art. 42. 

1. Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej 
związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym niniejszą ustawą i innymi 
ustawami. 

2. W szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy: 
1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej; 

1a) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem 
zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności 
zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń; 

2) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich; 
3) (skreślony); 
4) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego; 
5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z 

morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie 
nieuregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego; 
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6) ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza; 
7) (skreślony); 
8) (skreślony); 
9) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i 

przystaniach; 
10) uzgadnianie decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń 

budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich 
wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji 
dotyczących zagospodarowania tego pasa; 

10a) (uchylony); 
11) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień 

ochronnych w pasie technicznym; 
12) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności; 
13) oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach 

morskich oraz na wybrzeżu; 
14) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie 

przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia; 
15) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy o portowych 

urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków; 
16) sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej; 
17) wykonywania kontroli w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi 

wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów 
wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających; 

18) nadawania nazw statkom morskim; 
19) organizacji pilotażu morskiego; 
20) budowy i utrzymywania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i 

przystani morskich; 
21) zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki 

narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu 
zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 
przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr 
200, poz. 1683), w zakresie przewidzianym w tych przepisach; 

22) planowania rozwoju portów i przystani morskich, o których mowa w pkt 21; 
23) monitorowania i informowania o ruchu statków; 
24) ewidencji ładunków i pasażerów; 
25) nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku wyrobami 

wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi, o którym 
mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.); 

26) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad 
gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.), 
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[26a) wykonywania zadań w dziedzinie ochrony przed powodzią, o których mowa w 
ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;] 

<26a) wykonywania zadań w dziedzinie ochrony środowiska morskiego i ochrony 
przed powodzią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne;> 

27) kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki. 
3. Do organów administracji morskiej należy także wykonywanie zadań w dziedzinie 

współpracy międzynarodowej w zakresie spraw określonych w ust. 1 i 2. 
4. Wydawanie decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, następuje po 

zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu terytorialnego. 
5. Ustawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczego. 
6. W celu wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, organy 

administracji morskiej odbywają regularne spotkania, a w wyjątkowych okolicznościach 
odbywają także spotkania doraźne. 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) 

 
Art. 2. 

1. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy: 
1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z 
późn. zm.) w zakresie: 

a) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 
b) przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz 

przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska, 

c) przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju 
opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w 
oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, 

d) eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed 
zanieczyszczeniem, 

e) przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 
f) przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 
g) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową, o których mowa 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę 
ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 
1683 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), oraz z produktami, urządzeniami i 
instalacjami zawierającymi te substancje, 
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h) przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z 
wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami 
genetycznie zmodyfikowanymi, 

i) przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
j) przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z 

wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 
223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664), 

k) przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, z wyjątkiem 
przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 
przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz 
art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 
(Dz. U. Nr 79, poz. 666); 

1a) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.); 

2) prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, w szczególności: 
a) opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska, 
b) koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, 
c) gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach 

państwowego monitoringu środowiska, 
d) przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen 

stanu środowiska, 
e) opracowywanie raportów o stanie środowiska, 
f) udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska, w tym 

koordynacja współpracy z Europejską Agencją Środowiska, o której mowa w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 
kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej 
Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz. Urz. UE L 126 z 21.05.2009, str. 
13); 

3) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem 
wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania 
ze środowiska; 

4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich 
skutków; 

5) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń; 

6) wykonywanie zadań określonych w ustawie 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 (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227, z późn. zm.); 

7) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako 
przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko; 
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8) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy; 
9) wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym 

przemieszczaniu odpadów; 
10) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach 

wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145); 
11) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, 

podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub 
innych wymagań dotyczących ochrony środowiska; 

12) wykonywanie zadań z zakresu: 
a) ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. Nr 63, poz. 322), 
b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 
30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), 

c) rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 
czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów 
(Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008, str. 1, z późn. zm.), 

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i 
mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 
oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 
31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) 

- w zakresie zagrożeń dla środowiska; 
13) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 
122, poz. 695); 

14) wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii 
występujących w środowisku; 

15) prowadzenie badań referencyjnych i porównawczych; 
16) prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych; 
17) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, 

organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji 
państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także 
organizacjami społecznymi; 

<17a) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i …);> 



- 39 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

18) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 
2. Zwierzchni nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje 

minister właściwy do spraw środowiska. 
3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji 

Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 
 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) 

 

USTAWA 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska1) 
 
_______________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie 

unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 23, L 
42 z 12.02.1987, str. 43, L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 
332 z 28.12.2000, str. 91), 

2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. 
WE L 194 z 25.07.1975, str. 39, L 78 z 26.03.1991, str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 
48), 

3) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów 
pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 54 z 25.02.1978, str. 19, 
L 378 z 31.12.1982, str. 1, L 32 z 03.02.1983, str. 28, L 377 z 31.12.1991, str. 48 i L 
409 z 31.12.1992, str. 11), 

4) dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, L 319 z 07.11.1979, str. 3, L 115 z 
08.05.1991, str. 41 i L 164 z 30.06.1994, str. 9), 

5) dyrektywy Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania 
zanieczyszczeń powietrza przez zakłady przemysłowe (Dz. Urz. WE L 188 z 
16.07.1984, str. 20), 

6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. 
w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 
prywatne na środowisko (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, L 73 z 
14.03.1997, str. 5 i L 156 z 25.06.2003, str. 17), 
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7) dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania 
zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. 
Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 40), 

8) dyrektywy Rady 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 r. w sprawie ograniczenia 
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego 
spalania (Dz. Urz. WE L 336 z 07.12.1988, str. 1 i L 337 z 24.12.1994, str. 83), 

9) dyrektywy Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu 
do informacji o środowisku (Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990, str. 56 i L 41 z 
14.02.2003, str. 26), 

10) dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i 
racjonalizującej sprawozdania dotyczące wykonywania niektórych dyrektyw 
odnoszących się do środowiska (Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991, str. 48), 

11) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7 i L 
305 z 08.11.1997, str. 42), 

12) dyrektywy Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur 
harmonizacji programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację 
zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku 
tytanu (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1992, str. 11), 

13) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania 
polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 
243 z 24.09.1996, str. 31), 

14) dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996, 
str. 26, L 156 z 25.06.2003, str. 17 i L 275 z 25.10.2003, str. 32), 

15) dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i 
zarządzania jakością otaczającego powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 21.11.1996, str. 
55), 

16) dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli zagrożeń 
niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi 
(Dz. Urz. WE L 10 z 14.01.1997, str. 13 i L 345 z 31.12.2003, str. 97), 

17) dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji 
lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych 
rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (Dz. 
Urz. WE L 85 z 29.03.1999, str. 1 i L 143 z 30.04.2004, str. 87), 

18) dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości 
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i 
ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 163 z 29.06.1999, str. 41), 

19) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/94/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. 
odnoszącej się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i 
emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz. Urz. 
WE L 12 z 18.01.2000, str. 16 i L 186 z 25.07.2003, str. 34), 

20) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. 
w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, 
str. 34, L 170 z 29.06.2002, str. 81 i L 25 z 28.01.2005, str. 73), 
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21) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 r. 
dotyczącej wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym 
powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000, str. 12), 

22) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w 
sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91), 

23) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. 
WE L 197 z 21.07.2001, str. 30), 

24) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 23 października 
2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z 
dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 1), 

25) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. 
odnoszącej się do ozonu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002, 
str. 14), 

26) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. 
odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE 
L 189 z 18.07.2002, str. 12), 

27) dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE 
L 37 z 13.02.2003, str. 24 i L 345 z 31.12.2003, str. 106), 

28) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych 
planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do 
udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 156 z 25.06.2003, str. 17), 

29) postanowienia dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 
grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 
26.01.2005, str. 3), 

30) postanowienia rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 
96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1)[.]<,> 

<31) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. 
Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19).> 

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., 
zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 

 
Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
pkt 1-46a pominięte 
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47) wykorzystywaniu substancji - rozumie się przez to także ich gromadzenie; 
<47a) wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozumie się przez 

to wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i 
administracji morskiej;> 

48) zakładzie - rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego 
prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim 
urządzeniami; 

49) zanieczyszczeniu - rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach 
materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z 
innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska; 

49a) udziale zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych - rozumie się przez to 
tę część emisji zanieczyszczeń, która nie jest spowodowana bezpośrednio lub 
pośrednio działalnością człowieka, w tym zjawiska naturalne, takie jak wybuchy 
wulkanów, aktywność sejsmiczna, aktywność geotermiczna, pożary lasów i 
nieużytków, gwałtowne wichury, aerozole morskie, emisja wtórna lub przenoszenie 
w powietrzu cząstek pochodzenia naturalnego z regionów suchych; 

50) zrównoważonym rozwoju - rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, 
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i 
społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

 
Art. 26. 

1. Państwowy monitoring środowiska obejmuje, uzyskiwane na podstawie badań 
monitoringowych, informacje w zakresie: 

1) jakości powietrza; 
[2) jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz morskich wód 

wewnętrznych i wód morza terytorialnego;] 
<2) jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych oraz wód 

przejściowych, a także wód morza terytorialnego, wód wyłącznej strefy 
ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych, w tym dna i skały 
macierzystej znajdujących się na obszarze tych wód;> 

3) jakości gleby i ziemi; 
4) hałasu; 
5) promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych; 
6) stanu zasobów środowiska, w tym lasów; 
7) rodzajów i ilości substancji lub energii wprowadzanych do powietrza, wód, gleby i 

ziemi; 
8) wytwarzania i gospodarowania odpadami. 
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2. Badania monitoringowe przeprowadza się w sposób cykliczny, stosując ujednolicone 
metody zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych. 

2a. Badanie monitoringowe prowadzi się z równoczesnym wykorzystaniem i rejestracją 
danych przestrzennych. 

3. W ramach państwowego monitoringu środowiska są gromadzone i sporządzane dane 
dotyczące stanu środowiska, do których przekazywania Rzeczpospolita Polska jest 
obowiązana na mocy zobowiązań międzynarodowych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 

poz. 1220, z późn. zm.) 

 

USTAWA 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody1) 
 
______ 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 
dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98, z późn. zm.), 

2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z 
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. 
zm.), 

3) dyrektywy Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotyczącej trzymania dzikich 
zwierząt w ogrodach zoologicznych (Dz. Urz. WE L 94 z 09.04.1999, str. 24; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 140)[.]<,> 

<4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. 
Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19).> 

 
Art. 13. 

1. Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, 
siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, 
wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi 
lub walorami krajobrazowymi. 
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2. Na obszarach graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina. 
3. Uznanie za rezerwat przyrody obszarów, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze 

aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli 
została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także 
sprawującego nadzór nad rezerwatem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w 
drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii regionalnej 
rady ochrony przyrody, może zwiększyć obszar rezerwatu przyrody, zmienić cele 
ochrony, a w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych, dla których rezerwat 
został powołany - zmniejszyć obszar rezerwatu przyrody albo zlikwidować rezerwat 
przyrody. 

3a. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich 
wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, w części 
dotyczącej rezerwatu przyrody i jego otuliny, wymagają uzgodnienia z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć 
negatywny wpływ na cele ochrony rezerwatu przyrody. 

3b. Projekty planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu i zadania z 
zakresu gospodarki leśnej, o których mowa w art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach, w części dotyczącej otuliny rezerwatu przyrody wymagają uzgodnienia 
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów lub 
zadań, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody rezerwatu przyrody. 

<3c. Uznanie, zmiana granic, zmiana celu ochrony lub likwidacja rezerwatu przyrody 
położonego na obszarze morskim wymagają uzgodnienia z dyrektorem właściwego 
urzędu morskiego w zakresie, w jakim wpływają na realizację zadań dyrektora 
urzędu morskiego. 

3d. Uzgodnienia, o którym mowa w ust. 3c, dokonuje się w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Niezajęcie stanowiska w tym terminie przez 
dyrektora właściwego urzędu morskiego jest równoznaczne z uzgodnieniem 
wnioskowanych spraw. 

3e. W przypadku gdy obszar, o którym mowa w ust. 1, jest położony na obszarze 
morskim, właściwość miejscową regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w 
części dotyczącej tego obszaru, ustala się wzdłuż wybrzeża na terenie danego 
województwa.> 

4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze aktu prawa miejscowego w formie 
zarządzenia, może wprowadzić opłaty za wstęp na obszar rezerwatu przyrody, kierując 
się potrzebą ochrony przyrody. 

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustala stawki opłat, o których mowa w ust. 4, 
przy czym opłata za jednorazowy wstęp do rezerwatu nie może przekraczać kwoty 6 zł 
waloryzowanej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. 

6. Opłaty, o których mowa w ust. 4, są przeznaczane na ochronę przyrody. 
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USTAWA 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 (Dz. U. Nr 

199, poz. 1227, z późn. zm.) 

 

USTAWA 
z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1) 

 
______ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 

dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 248); 

2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z 
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102); 

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. 
WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 
6, str. 157); 

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej 
dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 375); 

5) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. 
przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych 
planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do 
udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 17; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 466); 

6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. 
UE L 24 z 29.01.2008, str. 8)[.]<;> 
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<7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 
2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki 
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. 
Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19).> 

 
 

Art. 21. 
1. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza 

się w publicznie dostępnych wykazach. 
2. W publicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane: 

pkt 1-27 pominięte 
[28) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 

poz. 2019, z późn. zm.) - o wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach 
wodnoprawnych na pobór wód, a także o decyzjach nakazujących usunięcie drzew i 
krzewów;] 

<28) z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 
145, 951 i …) o: 

a) wnioskach o wydanie pozwolenia i o pozwoleniach wodnoprawnych na 
pobór wód, 

b) decyzjach nakazujących usunięcie drzew i krzewów, 
c) wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich, 
d) zestawie celów środowiskowych dla wód morskich, 
e) programie monitoringu wód morskich, 
f) krajowym programie ochrony wód morskich, 
g) wystąpieniach, o których mowa w art. 61e tej ustawy, 
h) obszarach wód morskich objętych formami ochrony przyrody w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;> 
pkt 29-36 pominięte 

3. W publicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane o innych 
dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 

 

 


