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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 37) 

 

 

U S T A W A    z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 

1642) 

 

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: 

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; 

1d)  dobrym potencjale ekologicznym - rozumie się przez to taki stan silnie zmienionych 

jednolitych części wód powierzchniowych lub sztucznych jednolitych części wód 

powierzchniowych, który na podstawie klasyfikacji potencjału ekologicznego tych 

wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego potencjału, jest 

określony co najmniej jako dobry; 

1e)  dobrym stanie chemicznym wód podziemnych - rozumie się przez to taki stan 

chemiczny jednolitych części wód podziemnych, który na podstawie oceny stanu 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

chemicznego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego stanu, 

jest określony jako dobry; 

1f)  dobrym stanie chemicznym wód powierzchniowych - rozumie się przez to taki stan 

chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych, który na podstawie klasyfikacji 

stanu chemicznego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego 

stanu, jest określony jako dobry; 

1g)  dobrym stanie ekologicznym - rozumie się przez to taki stan jednolitych części wód 

powierzchniowych innych niż silnie zmienione jednolite części wód 

powierzchniowych lub sztuczne jednolite części wód powierzchniowych, który na 

podstawie klasyfikacji stanu ekologicznego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem 

definicji klasyfikacji tego stanu, jest określony co najmniej jako dobry; 

1h)  dobrym stanie ilościowym wód podziemnych - rozumie się przez to taki stan 

jednolitych części wód podziemnych, który na podstawie oceny stanu ilościowego 

tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego stanu, jest określony 

jako dobry; 

1i)  dobrym stanie wód podziemnych - rozumie się przez to taki stan jednolitych części 

wód podziemnych, w którym stan ilościowy wód podziemnych oraz stan chemiczny 

tych wód jest określony co najmniej jako dobry; 

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

podziemnych stanowiące średnią roczną z wielolecia wielkość całkowitego zasilania 

wód podziemnych określonej jednolitej części wód podziemnych pomniejszoną o 

wielkość z wielolecia przepływu wód wymaganego dla osiągnięcia celów 

środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych związanych z 

określoną jednolitą częścią wód podziemnych, tak aby nie dopuścić do: 

a)  znacznego pogorszenia stanu ekologicznego tych jednolitych części wód 

powierzchniowych, 

b)  powstania szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych; 

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 
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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; 

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 2013 r. poz. 627, 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, 
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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; 

<5bc) liście obserwacyjnej – rozumie się przez to, sporządzaną przez Komisję 

Europejską, listę zawierającą wykaz substancji lub grup substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, zawierającą matryce do monitorowania 

tych substancji i odpowiednie metody analizy tych substancji; 

5bd) matrycy – rozumie się przez to element środowiska wodnego będący wodą, 

osadami, florą lub fauną;> 

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 

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; 
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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, rodzaju lub innych niż rodzaj cech emisji 

oraz do ustanowionych na potrzeby działalności zakładów norm mających wpływ na 

wielkość emisji do wód lub do ziemi; 

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 km
2
, 

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, w szczególności wywołane przez 

wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od 

strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez 

wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych; 

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; 
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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)  (uchylony) 

13f)  (uchylony) 

13g)  stanie ekologicznym - rozumie się przez to określoną jakość struktury i 

funkcjonowania ekosystemu wodnego związanego z jednolitymi częściami wód 

powierzchniowych; 

13h)  stanie ilościowym wód podziemnych - rozumie się przez to określony poziom, w 

jakim pobór wody ma wpływ na jednolitą część wód podziemnych; 

13i)  stanie wód podziemnych - rozumie się przez to ogólny stan jednolitych części wód 

podziemnych, który określa się na podstawie oceny stanu ilościowego wód 

podziemnych oraz oceny stanu chemicznego tych wód, przy czym o ogólnym stanie 

decyduje gorszy ze stanów; 

13j)  substancjach priorytetowych - rozumie się przez to substancje lub grupy substancji, 

których emisje do wód należy stopniowo ograniczać, a w przypadku 

priorytetowych substancji niebezpiecznych - stopniowo usuwać ze środowiska 

wodnego w celu ich wyeliminowania; 

<13j) substancjach priorytetowych – rozumie się przez to substancje stanowiące 

zanieczyszczenie chemiczne wód powierzchniowych oraz zagrożenie, które 

może spowodować w szczególności ostrą i chroniczną toksyczność dla 
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organizmów wodnych, akumulację zanieczyszczeń w ekosystemie oraz utratę 

siedlisk i różnorodności biologicznej, jak również zagrożenia dla zdrowia 

ludzkiego, i których emisje do wód należy stopniowo ograniczać, a w 

przypadku priorytetowych substancji niebezpiecznych – substancje lub grupy 

substancji, które są toksyczne, trwałe i podatne na bioakumulację, oraz inne 

substancje lub grupy substancji, których poziom osiąga stan niepokojący, 

które stopniowo należy usuwać ze środowiska wodnego w celu ich 

wyeliminowania; 

13k) substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – rozumie się 

przez to substancje lub grupy substancji, które są toksyczne, trwałe oraz 

zdolne do bioakumulacji, a także inne substancje lub grupy substancji, 

których poziom osiąga stan niepokojący;> 

13k)  substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - rozumie się przez 

to substancje lub grupy substancji, które są toksyczne, trwałe oraz zdolne do 

bioakumulacji, a także inne substancje lub grupy substancji, które należy 

równoważnie traktować; 

13l)  substancji zanieczyszczającej - rozumie się przez to substancję mogącą 

spowodować zanieczyszczenie, w szczególności: 

a)  organiczne związki chlorowcowe lub substancje, które mogą tworzyć takie 

związki w środowisku wodnym, 

b)  związki fosforoorganiczne, 

c)  związki cynoorganiczne, 

d)  substancje lub preparaty, lub produkty ich rozkładu, o udowodnionych 

właściwościach rakotwórczych lub mutagennych lub właściwościach mogących 

zakłócać w środowisku wodnym lub przez to środowisko funkcje: 

steroidogenowe, hormonów tarczycy, reprodukcyjne lub inne funkcje 

endokrynologiczne, 

e)  trwałe węglowodory oraz trwałe i bioakumulujące się toksyczne substancje 

organiczne, 

f)  cyjanki, 

g)  metale lub ich związki, 

h)  arsen lub jego związki, 

i)  produkty biobójcze lub środki ochrony roślin, 

j)  substancje w zawiesinie, 

k)  substancje, które przyczyniają się do eutrofizacji, przede wszystkim azotanami i 

fosforanami, 

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

można dokonać przy użyciu wskaźników takich jak: pięciodobowe 

biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) i chemiczne zapotrzebowanie na 

tlen (ChZTCr); 

13m)  sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych - rozumie się przez to jednolitą 

część wód powierzchniowych powstałą w wyniku działalności człowieka; 
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13n)  stanie wód powierzchniowych - rozumie się przez to ogólny stan jednolitych części 

wód powierzchniowych, który określa się w przypadku: 

a)  silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych lub sztucznych 

jednolitych części wód powierzchniowych - na podstawie potencjału ekologicznego 

oraz stanu chemicznego, 

b)  jednolitych części wód powierzchniowych innych niż wymienione w lit. a - na 

podstawie stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego 

- przy czym o ogólnym stanie decyduje gorszy wynik; 

13o)  systemie kanalizacji zbiorczej - rozumie się przez to sieć kanalizacyjną, o której 

mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), zakończoną 

oczyszczalnią ścieków albo końcowym punktem zrzutu ścieków; 

14)  ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: 

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, z późn. zm.), 

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 oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz 

odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania 

odpadów, 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; 
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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, 

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 
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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 w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z 

późn. zm.), która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, w tym 

jakości ekosystemów wodnych lub ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od 

ekosystemów wodnych, powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory 

estetyczne środowiska lub kolidować z uzasadnionymi sposobami korzystania ze 

środowiska, w szczególności powodować zanieczyszczenie wód; 

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: 

a)  urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych, 



- 11 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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; 

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. 

 

<Art. 30a. 

 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić koszty utrzymania wód. 

2. Wysokość kosztów utrzymania wód przez jednostki samorządu terytorialnego określa 

się w porozumieniu, do którego zawarcia są upoważnione podmioty, o których mowa 

w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4.> 

 

Art. 38a. 

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

do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu 

jednolitych części wód podziemnych, w tym: 

1)   klasyfikację elementów fizykochemicznych; 

2)   definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu 

chemicznego; 

3)   sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych; 

4)   sposób prezentacji ich stanu; 

5)   częstotliwość dokonywania oceny ich stanu; 

6)   wartości progowe będące normami jakości środowiska wyrażonymi jako stężenie danej 

substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako 

wskaźnik, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska oraz 

zdrowie ludzi. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   elementy jakości dla klasyfikacji: 
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a)  stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach 

naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach 

przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, 

b)  potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i 

silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych; 

2)   definicje klasyfikacji: 

a)  stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach 

naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach 

przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, 

b)  potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i 

silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, 

c)  stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych; 

3)   typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód. 

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

do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych, w tym: 

1)   sposób klasyfikacji: 

a)  elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu 

o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii 

jednolitych części wód, uwzględniającą różne typy wód powierzchniowych, 

b)  stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach 

naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych 

oraz wodach przybrzeżnych, uwzględniającą klasyfikację elementów, o których 

mowa w lit. a, 

c)  potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i 

silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniającą 

klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a, 

[d)  stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe 

normy jakości dla substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 38d ust. 4 oraz dla innych zanieczyszczeń, służące klasyfikacji 

tego stanu;] 

<d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe 

normy jakości dla substancji priorytetowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 38l ust. 2 oraz dla innych zanieczyszczeń, służące 

klasyfikacji tego stanu;> 

2)   sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 1 lit. 

a; 

3)   sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych; 

4)   sposób prezentacji wyników klasyfikacji: 

a)  stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w 

pkt 1 lit. b, 
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b)  potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym 

mowa w pkt 1 lit. c, 

c)  stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych; 

5)   częstotliwość dokonywania: 

a)  klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 1 lit. a, 

b)  klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych. 

4. (uchylony) 

[5. Minister, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, będzie się kierował 

istniejącym stanem rozpoznania procesów zachodzących w środowisku wodnym oraz 

dostępnymi wynikami pomiarów i badań oraz weźmie pod uwagę: 

1)   zakres interakcji pomiędzy wodami podziemnymi a: 

a)  ekosystemami wodnymi pozostającymi z nimi w związku hydraulicznym, 

b)  zależnymi od nich ekosystemami lądowymi; 

2)   zaburzenia aktualnych lub przyszłych uzasadnionych sposobów wykorzystania wód 

podziemnych lub ich funkcji; 

3)   zanieczyszczenia powodujące uznanie jednolitych części wód podziemnych za 

zagrożone; 

4)   warunki hydrogeologiczne, w tym informacje dotyczące bilansu wodnego i poziomów 

naturalnego tła hydrogeochemicznego, z uwzględnieniem przypadków gdy 

podwyższone poziomy wartości tła elementów fizykochemicznych występują z 

naturalnych przyczyn hydrogeologicznych, przy czym przez wartość tła rozumie się 

stężenie substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik odpowiadające warunkom 

naturalnym w tej jednolitej części wód podziemnych albo w nieznacznym stopniu 

odbiegające od warunków naturalnych w wyniku działalności człowieka; 

5)   pochodzenie substancji zanieczyszczających, ich ewentualne występowanie w 

przyrodzie, toksyczność, zdolność do dyspersji, trwałość i zdolność do bioakumulacji; 

6)   dostępne informacje o substancjach zanieczyszczających, grupach tych substancji lub 

substancjach wyrażonych jako wskaźnik wskazujące na potrzebę ustalenia lub zmiany 

istniejącej wartości progowej. 

5a. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, będzie się kierować potrzebą 

uwzględnienia poszczególnych wskaźników jakości w systemie oceny stanu wód, 

istniejącym stanem rozpoznania procesów zachodzących w środowisku wodnym oraz 

dostępnymi wynikami pomiarów i badań. 

5b. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, weźmie również pod uwagę 

normy jakości wód podziemnych rozumiane jako normy jakości środowiska, określone w 

przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu, odpowiadające stężeniu danej substancji 

zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonych jako wskaźnik, które 

nie powinny być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi, oraz 

dotychczasowe wartości progowe.] 
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<5. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie się kierował 

istniejącym stanem rozpoznania procesów zachodzących w środowisku wodnym oraz 

dostępnymi wynikami pomiarów i badań oraz weźmie pod uwagę: 

1) zakres interakcji pomiędzy wodami podziemnymi a: 

a) ekosystemami wodnymi pozostającymi z nimi w związku hydraulicznym, 

b) zależnymi od nich ekosystemami lądowymi; 

2) zaburzenia aktualnych lub przyszłych uzasadnionych sposobów wykorzystania wód 

podziemnych lub ich funkcji; 

3) zanieczyszczenia powodujące uznanie jednolitych części wód podziemnych za 

zagrożone; 

4) warunki hydrogeologiczne, w tym informacje dotyczące bilansu wodnego i poziomów 

naturalnego tła hydrogeochemicznego, z uwzględnieniem przypadków gdy 

podwyższone poziomy wartości tła elementów fizykochemicznych występują z 

naturalnych przyczyn hydrogeologicznych, przy czym przez wartość tła rozumie się 

stężenie substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik odpowiadające 

warunkom naturalnym w tej jednolitej części wód podziemnych albo w nieznacznym 

stopniu odbiegające od warunków naturalnych w wyniku działalności człowieka; 

5) przy określaniu poziomów tła następujące zasady: 

a)  poziomy tła powinny być określane na podstawie charakterystyki jednolitych części 

wód podziemnych oraz na podstawie wyników monitoringu wód podziemnych, 

b)  monitoring wód podziemnych i interpretacja danych powinny uwzględnić fakt, że 

warunki przepływu i skład chemiczny wód podziemnych są zróżnicowane w pionie i 

w poziomie, 

c)  jeżeli dostępne są tylko ograniczone dane z monitoringu wód podziemnych, konieczne 

jest zebranie większej ilości danych, a do tego czasu poziomy tła powinny być 

określane w oparciu o te ograniczone dane z monitoringu, w stosownych przypadkach 

za pomocą uproszczonego podejścia z wykorzystaniem podzbioru próbek, dla których 

wskaźniki wykazują brak wpływu działalności człowieka, informacje dotyczące 

transferów i procesów geochemicznych również powinny być wzięte pod uwagę, jeżeli 

są one dostępne, 

d)  jeżeli nie są dostępne wystarczające dane z monitoringu wód podziemnych, a 

informacje dotyczące transferów i procesów geochemicznych są niskiej jakości, 

konieczne jest zebranie większej ilości danych, a do tego czasu poziomy tła powinny 

być szacowane, w stosownych przypadkach na podstawie statystycznych wyników 

referencyjnych dla tego samego rodzaju warstw wodonośnych na innych obszarach, 

na których dane z monitoringu są wystarczające; 

6) pochodzenie substancji zanieczyszczających, ich ewentualne występowanie w 

przyrodzie, toksyczność, zdolność do dyspersji, trwałość i zdolność do bioakumulacji; 

7) dostępne informacje o substancjach zanieczyszczających, grupach tych substancji lub 

substancjach wyrażonych jako wskaźnik wskazujące na potrzebę ustalenia lub 

zmiany istniejącej wartości progowej. 
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5a. Minister, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 2 i 3, będzie się kierować 

potrzebą uwzględnienia poszczególnych wskaźników jakości w systemie oceny stanu 

wód, istniejącym stanem rozpoznania procesów zachodzących w środowisku wodnym 

oraz dostępnymi wynikami pomiarów i badań. 

5b. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie się również 

kierował wymogami ochrony wód podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem ich 

wpływu oraz wzajemnego oddziaływania na sąsiadujące wody powierzchniowe i 

ekosystemy naziemne oraz na tereny podmokłe oraz weźmie pod uwagę: 

1) wiedzę z zakresu ludzkiej toksykologii oraz ekotoksykologii; 

2) normy jakości wód podziemnych rozumiane jako normy jakości środowiska, 

określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących ochrony wód 

podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu, odpowiadające 

stężeniu danej substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji 

wyrażonych jako wskaźnik, które nie powinny być przekroczone z uwagi na 

ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi, oraz dotychczasowe wartości progowe; 

3) konieczność zmiany wartości progowych, jeżeli nowe informacje o 

zanieczyszczeniach, grupach zanieczyszczeń lub wskaźnikach zanieczyszczeń 

wskazują na potrzebę ustalenia wartości progowej dla nowej substancji, zmianę 

istniejącej wartości progowej lub ponownego uwzględnienia wartości progowej 

uprzednio usuniętej z wykazu; 

4) możliwość usunięcia wartości progowych, jeżeli dana jednolita część wód 

podziemnych nie jest już narażona na zagrożenie ze strony danych zanieczyszczeń, 

grup zanieczyszczeń lub wskaźników zanieczyszczeń; 

5) konieczność określenia bardziej rygorystycznych wartości progowych, w przypadku 

gdy normy jakości wód podziemnych zastosowane do danej jednolitej części wód 

podziemnych mogą skutkować nieosiągnięciem celów środowiskowych dla wód 

powierzchniowych pozostających w związku hydraulicznym z tą jednolitą częścią 

wód podziemnych lub prowadzić do znaczącego pogorszenia jakości ekologicznej lub 

chemicznej tych wód lub znaczącej szkody w ekosystemach lądowych, bezpośrednio 

zależnych od danej jednolitej części wód podziemnych; 

6) współpracę z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w 

zakresie skoordynowanego ustalenia wartości progowych w odniesieniu do 

jednolitych części wód podziemnych, których część znajduje się na terytorium innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej oraz jednolitych części wód podziemnych, w 

obrębie których przepływ wód podziemnych przecina granicę z innymi państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej; 

7) możliwość skoordynowanego ustalenia wartości progowych z właściwymi organami 

państw nienależących do Unii Europejskiej w przypadku gdy jednolita część wód 

podziemnych lub grupa takich części znajdują się na terytorium państw 

nienależących do Unii Europejskiej.> 

6. (uchylony) 
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7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej i ministrem 

właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku, 

2)   szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich 

przedstawiania, 

3)   sposób i tryb dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku 

- mając na względzie poprawę jakości wody w kąpieliskach i ochronę zdrowia 

publicznego. 

 

Art. 38d. 

1. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych 

jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także 

zapobieganie pogorszeniu ich stanu. 

2. Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i 

stanu chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny 

wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego 

oraz stanu chemicznego. 

3. Cele, o których mowa w ust. 1 i 2, realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w 

programie wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na: 

1)   stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe 

oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1; 

2)   zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych 

substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1. 

[4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji priorytetowych, o 

których mowa w ust. 3, uwzględniając przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące 

substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.] 

 

<Art. 38l. 

1. W celu ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem chemicznym, które 

może spowodować w szczególności ostrą i chroniczną toksyczność dla organizmów 

wodnych, akumulację zanieczyszczeń w ekosystemie oraz utratę siedlisk i 

różnorodności biologicznej, a także zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, określa się 

wykaz substancji priorytetowych. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji 
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priorytetowych, kierując się przepisami prawa Unii Europejskiej dotyczącymi 

substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. 

 

Art. 38m. 

1. W odniesieniu do następujących substancji priorytetowych: 

1) bromowane difenyloetery, 

2) fluoranten, 

3) heksachlorobenzen, 

4) heksachlorobutadien, 

5) rtęć i jej związki, 

6) wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), 

7) dikofol, 

8) kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), 

9) dioksyny i związki dioksynopodobne, 

10) heksabromocyklodekany (HBCDD), 

11) heptachlor i epoksyd heptachloru 

– ujętych w wykazie substancji priorytetowych określonym w przepisach wydanych 

na podstawie art. 38l ust. 2, stosuje się środowiskowe normy jakości dla flory i 

fauny, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 3. 

2. W odniesieniu do substancji priorytetowych innych niż wymienione w ust. 1, stosuje 

się środowiskowe normy jakości dla wód, określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 38a ust. 3. 

3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje badania substancji priorytetowych, 

dla których środowiskowe normy jakości zostały określone w faunie i florze, 

substancji priorytetowych, które wykazują tendencje do akumulowania się w 

osadach oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych 

na liście obserwacyjnej. 

Art. 38n. 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządza, dla każdego obszaru 

dorzecza, wykaz emisji, zrzutów oraz strat substancji priorytetowych, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38l ust. 2, uwzględniając przepisy 

prawa Unii Europejskiej dotyczące substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 

wodnej i udostępnia ten wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Art. 38o. 

1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi monitoring substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych na liście obserwacyjnej, przez okres 

co najmniej 12 miesięcy, w co najmniej 15 reprezentatywnych punktach pomiarowo-

kontrolnych. 

2. Wybierając reprezentatywne punkty pomiarowo-kontrolne, o których mowa w ust. 1, 

oraz określając terminy badania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego zawartych na liście obserwacyjnej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
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uwzględnia sposoby użytkowania oraz możliwość pojawienia się danej substancji 

szczególnie szkodliwej dla środowiska wodnego w tym środowisku. 

 

Art. 38p. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Komisji Europejskiej 

sprawozdanie obejmujące wyniki monitoringu substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego znajdujących się na liście obserwacyjnej w wybranych 

punktach pomiarowo-kontrolnych oraz informacje dotyczące reprezentatywności 

punktów pomiarowo-kontrolnych i strategii monitorowania tych substancji. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się w terminie 21 miesięcy od 

dnia umieszczenia substancji szczególnie szkodliwej dla środowiska wodnego na 

liście obserwacyjnej, a następnie co 12 miesięcy, jeżeli substancja szczególnie 

szkodliwa dla środowiska wodnego nadal jest umieszczona na liście obserwacyjnej.> 

 

Art. 64a. 

[1. Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, 

właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację, do którego 

dołącza dokumenty wskazane w art. 131 ust. 2.] 

<1. Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia 

wodnoprawnego albo zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z 

wnioskiem o jego legalizację, do którego dołącza dokumenty wskazane w art. 131 

ust. 2.> 

2. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może wydać decyzję o 

legalizacji urządzenia wodnego, jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie narusza przepisów o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów art. 63, ustalając 

jednocześnie, w drodze postanowienia, wysokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącą 10-

krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa. 

4. W postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego stosuje się 

przepisy art. 127 ust. 6-8. 

5. Jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, 

lub nie uzyskał decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, organ właściwy do wydania 

pozwolenia wodnoprawnego nakłada na właściciela tego urządzenia, w drodze decyzji, 

obowiązek likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku. 

 

Art. 72. 

1. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych stanowią własność Skarbu Państwa i są 

wykonywane na jego koszt, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych mogą być wykonywane na koszt innych 

osób prawnych lub osób fizycznych, a także współfinansowane: 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)   z publicznych środków wspólnotowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856) 

oraz 

2)   z innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649), w 

ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 173) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. poz. 1146)[.]<;> 

<3) ze środków jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia, do 

którego zawarcia upoważnione są podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 

2 i 4.> 

3. Rozstrzygnięcie w sprawie współfinansowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych z publicznych środków wspólnotowych, o których mowa w ust. 2, lub z 

innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 podejmuje, w drodze decyzji, marszałek województwa w 

uzgodnieniu z wojewodą. 

 

Art. 88f. 

1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego sporządza Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

2. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w 

tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich i 

przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 

miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 

powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od 

strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map 

zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. 

3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje mapy, o których mowa w ust. 

1: 

1)   dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej; 

2)   Głównemu Geodecie Kraju; 

3)   Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska; 

4)   dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

3a. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości mapy 

zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przez umieszczenie ich w 

Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 
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4. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, przekazują mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego: 

1)   właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej; 

2)   właściwym wojewodom; 

3)   właściwym marszałkom województw; 

4)   właściwym starostom; 

5)   właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast); 

6)   właściwym komendantom wojewódzkim i powiatowym (miejskim) Państwowej Straży 

Pożarnej. 

[5. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego 

granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, uwzględnia się w koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

6. Od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego jednostkom 

samorządu terytorialnego, wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach 

zagrożenia powodziowego, muszą uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego 

wynikający z wyznaczenia tych obszarów.] 

<5. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka 

powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, można 

uwzględniać w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

6. Od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego 

jednostkom samorządu terytorialnego, w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na 

mapach zagrożenia powodziowego, można uwzględniać poziom zagrożenia 

powodziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów.> 

[7. Zmiany w dokumentach, o których mowa w ust. 5, wprowadza się w terminie 30 miesięcy 

od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego 

organom, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 3 i 5.] 

8. Koszty wprowadzenia zmian w planach oraz decyzjach, o których mowa w ust. 5, ponoszą 

odpowiednio budżety właściwych gmin albo województw. 

9. Przygotowanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla 

obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, położonych na obszarach dorzeczy, których 

części znajdują się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, 

poprzedza się działaniami mającymi na celu wymianę w tym zakresie informacji z 

właściwymi organami tych państw. 

10. Przygotowanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla 

obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, położonych na obszarach dorzeczy, których 
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części znajdują się na terytorium państw leżących poza granicami Unii Europejskiej, 

poprzedza się działaniami mającymi na celu nawiązanie w tym zakresie współpracy z 

właściwymi organami tych państw. 

11. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego podlegają 

przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. 

12. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do aktualizacji map zagrożenia powodziowego 

oraz map ryzyka powodziowego. 

 

Art. 89. 

1. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zwany dalej "Prezesem Krajowego 

Zarządu", jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach 

gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz 

korzystania z wód. 

2. Prezes Krajowego Zarządu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra 

właściwego do spraw gospodarki wodnej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa 

Krajowego Zarządu. 

<2a. Do czasu powołania wyłonionego w drodze konkursu Prezesa Krajowego Zarządu, 

Prezes Rady Ministrów wyznacza osobę pełniącą obowiązki Prezesa Krajowego 

Zarządu.> 

[3. Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu są powoływani przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki wodnej, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego 

naboru, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu. Minister właściwy do spraw gospodarki 

wodnej, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu, odwołuje jego zastępców.] 

<3. Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu są powoływani przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki wodnej, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu. Minister 

właściwy do spraw gospodarki wodnej, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu, 

odwołuje jego zastępców. Do czasu powołania wyłonionego w drodze konkursu 

Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu, minister właściwy do spraw gospodarki 

wodnej może wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki Zastępcy Prezesa Krajowego 

Zarządu.> 

3a. Stanowisko Prezesa Krajowego Zarządu może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 
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7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa 

Krajowego Zarządu. 

3b. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Krajowego Zarządu ogłasza się przez 

umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Krajowego 

Zarządu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu i Biuletynie 

Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres Krajowego Zarządu; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

3d. Nabór na stanowisko Prezesa Krajowego Zarządu przeprowadza zespół, powołany przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, liczący co najmniej 3 osoby, których 

wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru 

ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań 

na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może być 

dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. 

3h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres Krajowego Zarządu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 

3i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Krajowego Zarządu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Krajowego Zarządu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 
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3)   imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata. 

3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

3k. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powołuje Prezes 

Krajowego Zarządu. 

3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje się 

odpowiednio ust. 3a-3j. 

4. Nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej nad działalnością Prezesa 

Krajowego Zarządu polega w szczególności na: 

1)   zatwierdzaniu programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub 

urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej; 

2)   zatwierdzaniu corocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 91; 

3)   zatwierdzaniu planu kontroli gospodarowania wodami wykonywanej przez Prezesa 

Krajowego Zarządu; 

4)   polecaniu przeprowadzenia kontroli nieujętych w planie kontroli. 

 

Art. 93. 

1. Dyrektor regionalnego zarządu jest powoływany przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki wodnej, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego 

naboru, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu złożony po zasięgnięciu opinii Krajowej 

Rady Gospodarki Wodnej. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, na wniosek 

Prezesa Krajowego Zarządu złożony po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Gospodarki 

Wodnej, odwołuje dyrektora regionalnego zarządu. 

<1a. Do czasu powołania wyłonionego w drodze konkursu dyrektora regionalnego 

zarządu, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wyznacza osobę pełniącą 

obowiązki dyrektora regionalnego zarządu.> 

2. Zastępcy dyrektora regionalnego zarządu są powoływani przez Prezesa Krajowego 

Zarządu, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na 

wniosek dyrektora regionalnego zarządu złożony po zasięgnięciu opinii rady gospodarki 

wodnej regionu wodnego. Prezes Krajowego Zarządu, na wniosek dyrektora regionalnego 

zarządu złożony po zasięgnięciu opinii rady gospodarki wodnej regionu wodnego, 

odwołuje zastępców dyrektora regionalnego zarządu. 

3. Stanowisko dyrektora regionalnego zarządu może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów 

władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi; 



- 24 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6)   posiada kompetencje kierownicze; 

7)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy na stanowiskach związanych z zadaniami z 

zakresu gospodarowania wodami, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych. 

4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora regionalnego zarządu umieszcza się w 

miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie regionalnego zarządu oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej regionalnego zarządu i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 

5. Ogłoszenie o naborze zawiera: 

1)   nazwę i adres regionalnego zarządu; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem; 

4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

umieszczenia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 

7. Nabór na stanowisko dyrektora regionalnego zarządu przeprowadza zespół, powołany 

przez Prezesa Krajowego Zarządu, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia 

się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na 

stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze. 

8. Ocena kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, może być dokonana na 

wniosek zespołu przez osobę niebędącą jego członkiem, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

9. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 8, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

10. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

Prezesowi Krajowego Zarządu. 

11. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres regionalnego zarządu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; 

6)   skład zespołu. 
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12. Ogłoszenie o wyniku naboru umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej 

regionalnego zarządu i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw gospodarki wodnej. 

13. Ogłoszenie o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres regionalnego zarządu; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu 

kandydata. 

14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw gospodarki wodnej ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru 

jest bezpłatne. 

15. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powołuje 

dyrektor regionalnego zarządu. 

16. Przepisy ust. 3-14 stosuje się odpowiednio do przeprowadzania naboru na stanowiska, o 

których mowa w ust. 2. 

 

Art. 113. 

1. Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty planistyczne: 

1)   program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, 

zwany dalej "programem wodno-środowiskowym kraju"; 

1a)  plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

2)   plan zarządzania ryzykiem powodziowym; 

2a)  plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza; 

2b)  plan utrzymania wód; 

3)   (uchylony) 

4)   warunki korzystania z wód regionu wodnego; 

5)   sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni. 

2. Na potrzeby planowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dla każdego obszaru dorzecza 

sporządza się następujące dokumentacje planistyczne: 

1)   wykazy jednolitych części wód, ze wskazaniem sztucznych i silnie zmienionych 

jednolitych części wód oraz jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem 

celów środowiskowych; 

2)   charakterystyki jednolitych części wód; 

3)   identyfikację znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocenę ich wpływu na stan 

wód powierzchniowych i podziemnych; 

4)   identyfikację oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych; 

5)   rejestr wykazów obszarów chronionych; 

6)   analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód; 

7)   programy monitoringu wód. 

2a. Dokumentacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 6, aktualizuje się co 6 lat. 
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3. Opracowując dokumentacje planistyczne, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się, 

sporządzane przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej dla 

poszczególnych regionów wodnych: 

1)   identyfikacje znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocenę ich wpływu na stan 

wód powierzchniowych i podziemnych; 

1a)  wykazy wielkości emisji i stężeń: 

[a)  substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

38d ust. 4,] 

<a) substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 38l ust. 2,> 

b)  innych substancji, niż wskazane w lit. a, powodujących zanieczyszczenie 

- dla których zostały określone środowiskowe normy jakości; 

2)   identyfikacje oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych; 

3)   wykazy wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 

4)   wykazy wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych; 

5)   wykazy wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków i 

mięczaków oraz umożliwiających migrację ryb; 

6)   wykazy wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych; 

7)   analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód. 

3a. Okresem referencyjnym dla określenia wartości substancji zawartych w aktualizowanych 

wykazach, o których mowa w ust. 3 pkt 1a, jest rok poprzedzający termin zakończenia 

analizy charakterystyki obszaru dorzecza, analizy ekonomicznej korzystania z wód oraz 

przeglądu wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 

a dla substancji czynnych dopuszczonych do wykorzystania w środkach ochrony roślin 

wartości tych substancji można przedstawić jako wartości uśrednione z 3 lat 

poprzedzających termin zakończenia tych analiz oraz przeglądu. 

4. Rejestr wykazów obszarów chronionych zawiera wykazy: 

1)   jednolitych części wód, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, o których mowa w art. 49b ust. 3; 

2)   obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym; 

3)   jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych; 

4)   obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych; 

5)   obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych; 

6)   obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w 

ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest 

ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

5. (uchylony) 
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6. Na potrzeby dokumentów planistycznych, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się 

profile wody w kąpieliskach, o których mowa w art. 38 ust. 4a. 

 

Art. 113b. 

1. Program wodno-środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające działania 

zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach 

dorzeczy. 

2. Działania podstawowe, o których mowa w ust. 1, są ukierunkowane na spełnienie 

minimalnych wymogów i obejmują: 

1)   działania umożliwiające wdrożenie przepisów dotyczących ochrony wód, w 

szczególności działania: 

a)  służące zaspokajaniu obecnych i przyszłych potrzeb wodnych w zakresie 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

b)  służące ochronie siedlisk lub gatunków zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody, 

c)  służące kontroli zagrożeń wypadkami z udziałem substancji niebezpiecznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 

d)  związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz na obszar 

Natura 2000, 

e)  służące właściwemu wykorzystaniu osadów ściekowych, 

f)  służące zapobieganiu zanieczyszczeniom ze źródeł rolniczych, o których mowa w 

art. 47; 

2)   działania służące wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych, uwzględniającej 

wkład wniesiony przez użytkowników wód oraz koszty środowiskowe i koszty 

zasobowe; 

3)   działania służące propagowaniu skutecznego i zrównoważonego korzystania z wody w 

celu niedopuszczenia do zagrożenia realizacji celów środowiskowych; 

4)   działania prewencyjne, ochronne i kontrolne, związane z ochroną wód przed 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł punktowych i obszarowych; 

[5)   działania uniemożliwiające znaczny wzrost stężeń substancji priorytetowych, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38d ust. 4, charakteryzujących 

się zdolnością do akumulacji, w osadach lub organizmach żywych;] 

<5) działania uniemożliwiające znaczny wzrost stężeń substancji priorytetowych, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38l ust. 2, 

charakteryzujących się zdolnością do akumulacji, w osadach lub organizmach 

żywych;> 

6)   działania na rzecz optymalizowania zasad kształtowania zasobów wodnych i 

warunków korzystania z nich, w tym działania na rzecz kontroli poboru wody; 
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7)   ograniczanie poboru słodkich wód powierzchniowych i wód podziemnych, a także 

ograniczanie piętrzenia słodkich wód powierzchniowych, z uwzględnieniem potrzeby 

rejestrowania takich ograniczeń; 

8)   ograniczanie sztucznego zasilania wód podziemnych, które jest dopuszczalne tylko 

przy założeniu, że dokonywany w tym celu pobór wody powierzchniowej lub wody 

podziemnej nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych, ustalonych dla wód 

zasilanych lub zasilających; 

9)   działania służące eliminowaniu lub ograniczaniu zanieczyszczeń ze źródeł 

obszarowych, w tym stanowienie przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

10)  działania służące temu, aby znaczące oddziaływania na stan wód, nieobjęte 

działaniami wymienionymi w pkt 1-9, zostały poprzedzone przedsięwzięciami 

zapewniającymi utrzymanie warunków hydromorfologicznych jednolitych części wód 

na takim poziomie, który umożliwi osiągnięcie wymaganego stanu ekologicznego lub 

dobrego potencjału ekologicznego, w przypadku sztucznych lub silnie zmienionych 

jednolitych części wód; 

11)  niewprowadzanie zanieczyszczeń bezpośrednio do wód podziemnych, rozumiane jako 

wprowadzanie w inny sposób niż przez przesiąkanie przez glebę i podglebie, z 

zastrzeżeniem wyjątków określonych w odrębnych przepisach, o ile nie zagrożą one 

osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych; 

12)  działania służące eliminowaniu substancji priorytetowych z wód powierzchniowych 

oraz stopniowemu ograniczaniu innych zanieczyszczeń, jeżeli mogłyby one zagrozić 

osiągnięciu celów środowiskowych ustalonych dla tych wód; 

13)  działania zapobiegające uwalnianiu w znaczących ilościach substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego z instalacji technicznych, a także służące 

zapobieganiu lub łagodzeniu skutków zanieczyszczeń niedających się przewidzieć, w 

tym przez stosowanie systemów wczesnego ostrzegania, a w przypadku zaistnienia 

niedających się przewidzieć okoliczności - niezbędne środki dla zredukowania 

zagrożeń dla ekosystemów wodnych. 

3. Realizacja działań, o których mowa w ust. 2, nie powinna: 

1)   powodować wzrostu zanieczyszczenia wód morskich; 

2)   przyczyniać się bezpośrednio ani pośrednio do wzrostu zanieczyszczenia 

śródlądowych wód powierzchniowych, chyba że byłoby to z korzyścią dla 

środowiska jako całości. 

4. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 6-10, podlegają bieżącej weryfikacji i, w miarę 

potrzeby, aktualizacji. 

5. Działania uzupełniające, o których mowa w ust. 1, są ukierunkowane w szczególności na 

osiągnięcie celów środowiskowych i mogą wskazywać: 

1)   środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia 

optymalnego wdrożenia przyjętych działań; 

2)   wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska; 

3)   działania na rzecz ograniczenia emisji; 

4)   zasady dobrej praktyki; 
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5)   rekonstrukcję terenów podmokłych; 

6)   działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, 

przede wszystkim promowanie technologii polegających na efektywnym 

wykorzystaniu wody w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień; 

7)   przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne. 

6. Dla potrzeb sporządzania programu wodno-środowiskowego kraju przeprowadza się 

analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód, z uwzględnieniem zasady zwrotu 

kosztów usług wodnych oraz długoterminowych prognoz dotyczących możliwości 

zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych na obszarze dorzecza. 

6a. Przy sporządzaniu programu wodno-środowiskowego kraju uwzględnia się dokumentacje 

planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 2 i 3. 

7. Usługi wodne oznaczają działalność umożliwiającą gospodarstwom domowym, 

instytucjom publicznym i podmiotom gospodarczym zaspokojenie ich potrzeb wodnych, w 

szczególności przez: 

1)   utrzymywanie i kształtowanie zasobów wodnych, przede wszystkim przez piętrzenie, 

pobór, magazynowanie, uzdatnianie i dystrybucję wody; 

2)   odbieranie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków. 

8. (uchylony) 

9. Program wodno-środowiskowy kraju podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby 

aktualizacji. 

10. Działania zawarte w aktualizacjach zostaną wprowadzone w ciągu 3 lat od ich ustalenia. 

 

Art. 122. 

[1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: 

1)   szczególne korzystanie z wód; 

2)   regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, 

mającą wpływ na warunki przepływu wody; 

3)   wykonanie urządzeń wodnych; 

4)   rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód; 

5)   długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; 

6)   piętrzenie wody podziemnej; 

7)   gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla 

wód leczniczych; 

8)   odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych; 

9)   wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; 

10)  wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, 

ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.] 

<1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: 

1) szczególne korzystanie z wód; 
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2) regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków 

naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, 

mającą wpływ na warunki przepływu wody; 

3) wykonanie urządzeń wodnych; 

4) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały 

przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów; 

5) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i 

telekomunikacyjnych; 

6) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z 

wód; 

7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych 

dla wód leczniczych; 

8) odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych; 

9)  wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; 

10) rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych; 

11) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych 

podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 45a ust. 1; 

12) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej; 

13) piętrzenie wody podziemnej.> 

2. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na: 

1)   gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub 

unieszkodliwianie odpadów, 

2)   wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót, 

3)   wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie 

- na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa 

w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2. 

2a. Pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie jest wymagane na 

obszarze pasa technicznego utworzonego dla morza terytorialnego lub morskich wód 

wewnętrznych, z wyłączeniem ujściowych odcinków rzek. 

3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi ścieków innych niż wymienione w 

art. 39 ust. 2 pkt 1 może być udzielone, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 

3. 

3a. Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, 

dotyczy także wytwórcy ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

45a ust. 1. 

4. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi albo do 

urządzeń kanalizacyjnych są wydawane z uwzględnieniem postanowień rozdziałów 1-4 w 

dziale IV tytułu III ustawy - Prawo ochrony środowiska. 
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<Art. 123a. 

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: 

1) wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej; 

2) postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków 

przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe; 

3) przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi 

nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na 

kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami 

przeciwpowodziowymi; 

4)  przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi 

urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne; 

5) wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, 

również na obszarze morza terytorialnego; 

6) odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów 

budowlanych; 

7) roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany 

naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile 

zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której 

będzie realizowane przedsięwzięcie; 

8)  wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni 

nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od 

powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice 

terenu, którego zakład jest właścicielem. 

2. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo starosta 

wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej, a jeżeli 

zgłoszenie dotyczy przedsięwzięć na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym 

do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu. 

3. Zgłoszenie zawiera: 

1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i 

adresu; 

2) określenie: 

a) celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych, 

b) wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń 

wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na 

stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych 

wód; 

3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry 

charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania; 

4) termin rozpoczęcia robót lub czynności. 

4. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
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1) kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych 

działań i zasięgiem ich oddziaływania; 

2) odpowiednie szkice lub rysunki; 

3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania 

z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów; 

4)  zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego. 

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

rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań 

podlegających temu obowiązkowi. Do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, 

robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, 

jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w 

drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w 

zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień 

nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 

1830) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 

6. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze 

postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, 

braków formalnych oraz brakujących dokumentów i informacji, a w przypadku ich 

nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 

7. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli wykonanie czynności, robót, urządzeń 

wodnych lub innych działań, a także korzystanie z wód: 

1) jest objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; 

2) narusza ustalenia lub wymagania wyszczególnione w art. 125 lub interesy osób 

trzecich, w tym właściciela wody; 

3)  zagraża osiągnięciu celów środowiskowych dla wód, określonych w art. 38d–

38f; 

4) zasięg oddziaływania wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie 

realizowane przedsięwzięcie. 

8.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest wymagane w pasie 

technicznym. 

9. Jeżeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje działania wymagające uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia, wnioski dotyczące tych działań rozpatruje 

się w ramach jednego postępowania zakończonego udzieleniem pozwolenia 

wodnoprawnego.> 

[Art. 124. 

Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na: 

1)   uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych; 

2)   holowanie oraz spław drewna; 
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3)   wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w 

związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych; 

4)   wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi; 

5)   wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego 

korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m; 

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

poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; 

7)   rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 

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

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

hydrogeologicznych; 

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

strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych; 

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

państwowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzję, o 

której mowa w art. 88l ust. 2; 

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

lub remont drogi rowerowej.] 

 

<Art. 124. 

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie wymaga: 

1) uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych; 

2) holowanie oraz spław drewna; 

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

związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń 

wodnych; 

4) wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi; 

5) wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby 

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

6) odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, a także wykonanie służących do 

tego urządzeń wodnych, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice 

terenu, którego zakład jest właścicielem; 

7) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 

8) pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 

na dobę; 

9) odprowadzanie wód z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych; 

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

strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych; 

11) odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb 

państwowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano 

decyzję, o której mowa w art. 88l ust. 2; 
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12) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa drogi 

rowerowej, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich. 

 

Art. 127. 

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony. 

2. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie 

dłuższy niż 20 lat. 

3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na 

okres nie dłuższy niż 10 lat. 

3a. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, 

będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 albo art. 45a ust. 1 wydaje się na okres nie 

dłuższy niż 4 lata. 

4. Pozwolenie wodnoprawne na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie 

kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat. 

5. Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na 

wykonanie urządzeń wodnych. 

6. Informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego właściwy 

organ podaje do publicznej wiadomości. 

[7. Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: 

1)   wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego; 

2)   właściciel wody; 

3)   właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki 

przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 

4)   właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 

5)   władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 

6)   uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych.] 

<7. Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: 

1)  wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego; 

2)  właściciel wody w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 

3)  właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których będą wprowadzane ścieki 

przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego; 

4)  właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 

urządzeń wodnych; 



- 35 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5)  właściciel powierzchni ziemi położonej w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 

6)  uprawniony do korzystania oraz uprawniony do rybactwa w zasięgu 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 

urządzeń wodnych.> 

7a. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

przekracza 20, do stron innych niż: 

1)   wnioskodawca, 

2)   właściciel wody, 

3)   właściciel urządzeń wodnych, 

[4)   uprawniony do rybactwa] 

<4) uprawniony do korzystania z wód oraz uprawniony do rybactwa > 

- stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

7b. Dyrektor regionalnego zarządu, marszałek województwa albo starosta podlega wyłączeniu 

od załatwienia sprawy, w której jest wnioskodawcą. 

7c. W przypadku, o którym mowa w ust. 7b, sprawę załatwia odpowiednio dyrektor 

regionalnego zarządu, marszałek województwa wyznaczony przez Prezesa Krajowego 

Zarządu albo starosta wyznaczony przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu. 

<7d. Siedziby i adresy stron ustala się na podstawie ewidencji gruntów i budynków, o 

której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.).> 

8. W postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje się przepisów art. 31 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

9. (uchylony) 

 

Art. 140. 

1. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 

2a, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. 

2. Marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne: 

1)   jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja 

instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o 

których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska; 

1a)  o których mowa w art. 122 ust. 1, jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania 

urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko; 

2)   na wykonanie budowli przeciwpowodziowych; 

3)   na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych; 

4)   na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; 

[5)   o których mowa w art. 122 ust. 2;] 
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<5) o których mowa w art. 122 ust. 2, o ile zostały wydane łącznie decyzje, o których 

mowa w art. 40 ust. 3 oraz w art. 88l ust. 2;> 

5a)  na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych 

materiałów; 

5b)  na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych 

zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 pochodzących z eksploatacji 

instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w pkt 1; 

5c)  wszystkie, o których mowa w art. 122, wymagane dla przedsięwzięcia, jeżeli jest 

organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń; 

5d)  na wspólne korzystanie z wód, o którym mowa w art. 130, jeżeli jest organem 

właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla jednego z zakładów; 

6)   (uchylony). 

[2a. Dyrektor regionalnego zarządu wydaje pozwolenia wodnoprawne, w przypadku gdy 

szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości lub w części, 

odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej.] 

<2a. Dyrektor regionalnego zarządu wydaje wszystkie pozwolenia wodnoprawne 

wymagane dla przedsięwzięć, w przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub 

wykonanie urządzeń wodnych dotyczące tych przedsięwzięć, w całości lub w części 

odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej.> 

2b. (uchylony). 

3. Organ właściwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest właściwy w sprawach 

stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tego pozwolenia, a także orzeczenia 

o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody. 

 

Art. 155a. 

1. Monitoring wód ma na celu pozyskanie informacji o stanie: 

1)  wód powierzchniowych i stanie wód 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.] 

<3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje badania wód 

powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz 
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chemicznych, w tym substancji priorytetowych, określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 38l ust. 2, w matrycy będącej wodą.> 

4. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje badania wód 

powierzchniowych w zakresie elementów hydrologicznych i morfologicznych i przekazuje 

wyniki tych badań właściwym wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska na 

potrzeby oceny stanu wód powierzchniowych, oceny stanu wód podziemnych oraz oceny 

obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4. 

4a. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi obserwacje elementów 

hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego. 

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. 

6a. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje, na podstawie wyników badań i 

obserwacji, o których mowa w ust. 3 i 4a, oraz z wykorzystaniem wyników badań, o 

których mowa w ust. 4, oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla obszaru 

województwa, z uwzględnieniem wód przejściowych i przybrzeżnych. 

7. Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje, na podstawie wyników badań i 

obserwacji, o których mowa w ust. 3-6, oraz wyników ocen, o których mowa w ust. 6a, 

kompleksowej oceny stanu wód na obszarach dorzeczy oraz, jeżeli jest to uzasadnione 

specyfiką badań, wykonuje badania, o których mowa w ust. 2. 

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. 

 

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 
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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,] 

<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, a w przypadku stanu chemicznego z 

uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu rozumianego jako jednostka 

systematyki organizmów, w tym fauny i flory ekosystemów wodnych, 

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, a w przypadku stanu chemicznego z uwzględnieniem 

rodzajów matrycy lub taksonu,> 

f)  metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów i badań[;] <,> 

<g) liczbę, kryteria wyboru punktów pomiarowo-kontrolnych oraz zakres i 

częstotliwość badania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego zawartych na liście obserwacyjnej;> 

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. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 850) 

[Art. 8. 

Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przyjmą plany utrzymania wód, o 

których mowa w art. 114b ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 1 stycznia 2016 r.] 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<Art. 8. 

Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przyjmą plany utrzymania wód, 

o których mowa w art. 114b ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 1 stycznia 

2017 r.> 

 

 

 

 

 


