
U C HWAŁ A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 19 lipca 2017 r. 

w sprawie ustawy – Prawo wodne 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2017 r. 

ustawy – Prawo wodne, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 13 w ust. 2 w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się 

lit. e w brzmieniu: 

„e) region wodny Noteci;”; 

2)  w art. 34 w pkt 3 wyrazy „art. 99 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 100 ust. 1”; 

3)  w art. 190 w ust. 3 wyrazy „5000 zł” zastępuje się wyrazami „4340 zł”; 

4)  w art. 239 w ust. 3 w pkt 2 po wyrazie „Białymstoku,” dodaje się wyraz 

„Bydgoszczy,”; 

5)  w art. 261 ust. 6 otrzymuje brzmienie 

„6. Zwalnia się z opłaty rocznej, o której mowa w ust. 1: 

1) grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie podmiotom wykonującym 

prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do tych gruntów; 

2) grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie jednostkom samorządu 

terytorialnego, klubom sportowym, w tym uczniowskim klubom sportowym, 

związkom sportowym oraz uprawnionym do rybactwa, na potrzeby, o których 

mowa w ust. 1 pkt 6, jeżeli podmioty te zapewniają powszechny i bezpłatny 

dostęp do wód.”; 

6)  w art. 274: 

a) w pkt 3 w lit. b: 
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– w tiret pierwszym wyrazy „0,30 zł za 1m
3
” zastępuje się wyrazami „0,10 zł 

za 1m
3
”, 

– w tiret drugim wyrazy „0,15 zł za 1m
3
” zastępuje się wyrazami „0,05 zł za 1m

3
”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranych wód 

podziemnych lub wód powierzchniowych w ramach pozwoleń wodnoprawnych 

albo pozwoleń zintegrowanych, do celów realizacji zadań własnych gminy 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi: 

a) 0,30 za 1 m
3
 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych 

w ilości średniorocznej przekraczającej 1,0 m
3
/s, 

b) 0,20 zł za 1 m
3
 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych 

w ilości średniorocznej od 0,26 do 1,0 m
3
/s, 

c) 0,15 zł za 1 m
3
 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych 

w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 0,25 m
3
/s;”; 

7)  w art. 333 w ust. 2 wyrazy „10 000 zł” zastępuje się wyrazami „5 000 zł”; 

8)  w art. 398: 

a) w ust. 2 wyrazy „100 zł” zastępuje się wyrazami „87 zł”, 

b) w ust. 3 wyrazy „250 zł” zastępuje się wyrazami „217 zł”, 

c) w ust. 4 wyrazy „5000 zł” zastępuje się wyrazami „4340 zł”, 

d) w ust. 5 wyrazy „1250 zł” zastępuje się wyrazami „868 zł”; 

9)  w art. 558 po wyrazach „na rok 2018” dodaje się wyrazy „oraz rok 2019”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Senat, po rozpatrzeniu ustawy z dnia 18 lipca 2017 r. – Prawo wodne postanowił 

wprowadzić do jej tekstu 9 poprawek. 

W celu realizacji zasady zlewniowego zarządzania w gospodarce wodnej Senat uznał 

za zasadne utworzenie na obszarze dorzecza Odry nowego regionu wodnego, którym będzie 

region wodny Noteci (poprawka nr 1). W konsekwencji rozbudowane zostaną struktury 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poprzez utworzenie Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (poprawka nr 4). 

Przyjmując poprawkę nr 3 Senat uznał za zasadne określenie wysokości opłaty 

legalizacyjnej w kwocie 4340 zł, a tym samym ustalenie jej wysokości jako 20-krotności 

opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Celem ustalenia takiej wysokości stawki tej 

opłaty jest utrzymanie jej na poziomie na tyle restrykcyjnym, żeby podmiot korzystający 

z wód niezgodnie z prawem był zobligowany do zalegalizowania urządzenia wodnego 

wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego. 

Senat zaproponował także wprowadzenie zwolnienia z opłaty rocznej za oddanie 

w użytkowanie gruntów pokrytych wodami oddawanych w użytkowanie jednostkom 

samorządu terytorialnego, klubom sportowym, w tym uczniowskim klubom sportowym, 

związkom sportowym oraz uprawnionym do rybactwa uprawniającym amatorski połów ryb, 

o ile podmioty te zapewniają powszechny i bezpłatny dostęp do wód. W tym celu przyjął 

poprawkę nr 5. 

Przyjmując poprawkę nr 6 Senat opowiedział się za obniżeniem wysokości górnych 

jednostkowych stawek opłaty za pobór wód w formie opłaty zmiennej do celów rolniczych 

na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym 

zwykłym korzystaniem z wód oraz do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

Ponadto uznając za celowe obniżenie wysokości maksymalnej opłaty za czynność 

wskazaną w nocie księgowej Senat przyjął poprawkę nr 7. Poprawka ta ma na celu 

wyliminowanie możliwości narażania użytkowników informacji na ponoszenienie 

niezasadnie wysokoch kosztów związanych z jej uzyskamiem. 



– 2 – 

Uchwalając poprawkę nr 8, Senat uznał za właściwe obniżenie wysokości opłaty 

za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, do wysokości obowiazującej opłaty skarbowej. 

W konsekwencji zaproponował proporcjonalne ustalenie wysokości opłaty za przyjęcie 

zgłoszenia wodnoprawnego, opłaty za wydanie oceny wodnoprawnej oraz skumulowanej 

maksymalnej opłaty za wydanie więcej niż jednego pozwolenia wodnoprawnego. 

Przyjmując poprawkę nr 9, Senat postanowił, że przepis przejściowy zapobiegający 

zmianie taryf określonych w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w związku z wprowadzeniem 

nowych opłat za usługi wodne, powinien dotyczyć nie tylko taryf na rok 2018, ale rozciągać 

się także na rok 2019. Zdaniem Senatorów, skutki finansowe związane z wejściem w życie 

Prawa wodnego, powinny wchodzić w życie tak, aby były możliwie najmniej dolegliwe dla 

adresatów nowej regulacji prawnej. 

Ponadto przyjmując poprawkę nr 2 Senat doprecyzował odesłanie do właściwego 

przepisu. 

 

 

 


