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USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.) 

USTAWA 

z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne
(1)

 

_______________________ 
1)

  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw 

Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotyczącej wymaganej jakości wód 

powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w państwach 

członkowskich (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975); 

2) dyrektywy 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotyczącej jakości wody w 

kąpieliskach (Dz. Urz. WE L 31 z 05.02.1976); 

3) dyrektywy 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia 

spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 

środowiska wodnego Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 129 z 18.05.1976); 

4) dyrektywy 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jakości słodkich wód 

wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (Dz. Urz. WE L 

222 z 14.08.1978); 

5) dyrektywy 79/869/EWG z dnia 9 października 1979 r. dotyczącej metod pomiaru i 

częstotliwości pobierania próbek oraz analizy wód powierzchniowych przeznaczonych 

do poboru wody pitnej w państwach członkowskich (Dz. Urz. WE L 271 z 

29.10.1979); 

6) dyrektywy 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości 

wód, w których żyją skorupiaki (Dz. Urz. WE L 281 z 10.11.1979); 

7) dyrektywy 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód 

podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje 

niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 20 z 26.01.1980); 

8) dyrektywy 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie wartości dopuszczalnych 

dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu 

elektrolizy chlorków metali alkalicznych (Dz. Urz. WE L 81 z 27.03.1982); 
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9) dyrektywy 84/491/EWG z dnia 9 października 1982 r. w sprawie wartości 

dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów 

heksachlorocycloheksanu (Dz. Urz. WE L 274 z 17.10.1984); 

10) dyrektywy 83/513/EWG z dnia 26 września 1983 r. w sprawie wartości 

dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów 

kadmu (Dz. Urz. WE L 291 z 24.10.1983); 

11) dyrektywy 84/156/EWG z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie wartości dopuszczalnych 

dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów 

innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych (Dz. Urz. WE L 74 z 

17.03.1984); 

12) dyrektywy 86/280/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie wartości dopuszczalnych 

dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych 

substancji niebezpiecznych zawartych w wykazie I Załącznika do dyrektywy 

76/464/EWG (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986); 

13 dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 

komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991); 

14) dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. 

WE L 375 z 31.12.1991); 

15) dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 

22.12.2000); 

16) dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. 

dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 

76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37); 

<16a) dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i 

pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 9); 

16b) dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 

(Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27);> 

17) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 

(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, 

str. 19). 

<18) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 

2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, 

zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 

83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej 

dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 

24.12.2008, str. 84).> 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 

ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - 

dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie 

specjalne. 
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Art. 5. 

1. Wody dzielą się na powierzchniowe i podziemne. 

2. Wody, z wyjątkiem wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych, są wodami 

śródlądowymi. 

3. Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na: 

1) płynące, do których zalicza się wody: 

a) w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą 

początek, 

b) znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o 

ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód 

powierzchniowych, 

c) znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących; 

2) stojące, do których zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych 

naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, 

z powierzchniowymi wodami płynącymi. 

4. Przepisy o wodach stojących stosuje się odpowiednio do wód znajdujących się w 

zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami. 

5. Dla potrzeb gospodarowania wodami wody dzieli się na: 

1) jednolite części wód powierzchniowych, z wyodrębnieniem jednolitych części: 

a) wód przejściowych lub przybrzeżnych, 

b) wód sztucznych lub silnie zmienionych; 

2) jednolite części wód podziemnych[.]<;> 

<3) wody podziemne w obszarach bilansowych, będących jednostkami 

hydrogeologicznymi wytypowanymi w celu ustalenia zasobów odnawialnych i 

zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, wraz z oceną stopnia 

zagospodarowania tych wód, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

97 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.).> 

5a. Wody przejściowe oznaczają wody powierzchniowe znajdujące się w ujściach rzek lub w 

pobliżu ujść rzek, które z uwagi na bliskość wód słonych wykazują częściowe zasolenie, 

pozostając w zasięgu znaczących wpływów wód słodkich, oraz morskie wody 

wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. 

5b. Wody przybrzeżne obejmują pas wód morskich o szerokości jednej mili morskiej liczonej 

od linii podstawowej morza terytorialnego, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych 

Zatoki Gdańskiej oraz przyległych do nich wód morza terytorialnego. W przypadku gdy 

zasięg wód przejściowych jest większy niż jedna mila morska, zewnętrzna granica tego 

zasięgu stanowi zewnętrzną granicę wód przybrzeżnych. 

6. Przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b oraz lit. c nie stosuje się dla potrzeb badania i oceny stanu 

wód powierzchniowych, prowadzonych w ramach monitoringu wód. 
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Art. 8. 

1. [W zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się do:] 

<W zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 

i górnicze, ustawy nie stosuje się do:> 

1) poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych; 

2) solanek, wód leczniczych oraz termalnych; 

3) wprowadzania do górotworu wód pochodzących z odwodnienia zakładów 

górniczych oraz wykorzystanych wód, o których mowa w pkt 2. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do korzystania z wód zgromadzonych za pomocą 

urządzeń oraz instalacji technicznych niebędących urządzeniami wodnymi. 

 

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 

chemicznego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego 

stanu, jest określony jako dobry; 
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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 

równowaga funkcjonowania różnorodnych składników biologicznych jest 

zachowana, 
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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 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. 

zm.); 

4ab) gatunku obcym - rozumie się przez to gatunek obcy w rozumieniu art. 5 pkt 1c 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

4b) jednolitych częściach wód podziemnych - rozumie się przez to określoną objętość 

wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 

wodonośnych; 

4c) jednolitych częściach wód powierzchniowych - rozumie się przez to oddzielny i 

znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: 

a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, 

b) sztuczny zbiornik wodny, 

c) struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, 

d) morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne; 

5) kanałach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły 

lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu; 

5a) kąpielisku - rozumie się przez to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i 

oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę 

osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, 

pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; 

kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik 

wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, 

sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód 

podziemnych; 
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5b) klasyfikacji wody w kąpielisku - rozumie się przez to przyporządkowanie wody w 

kąpielisku do odpowiedniej klasy, ze względu na jej właściwości, dokonane przez 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie oceny jakości wody; 

5ba) kosztach środowiskowych - rozumie się przez to wartość materialną strat w 

środowisku powodowanych korzystaniem z wód; 

5bb) kosztach zasobowych - rozumie się przez to wartość utraconych korzyści, które 

mogłyby być osiągnięte, gdyby zasoby wodne i ich zdolność do samoodtwarzania 

nie były zmniejszane przez podmioty aktualnie je użytkujące; 

5c) miejscu wykorzystywanym do kąpieli - rozumie się przez to wydzielony i 

oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i 

wykorzystywany do kąpieli; 

6) morskich wodach wewnętrznych - rozumie się przez to wody, określone zgodnie z 

ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 

6a) obszarze dorzecza - rozumie się przez to obszar lądu i morza, składający się z 

jednego lub wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi 

wodami podziemnymi, morskimi wodami wewnętrznymi, wodami przejściowymi i 

wodami przybrzeżnymi, będący główną jednostką przestrzenną gospodarowania 

wodami; 

6b) obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - rozumie się przez to 

określone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje 

znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka 

powodzi; 

6c) obszarach szczególnego zagrożenia powodzią - rozumie się przez to: 

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 

wynosi raz na 100 lat, 

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 

wynosi raz na 10 lat, 

c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 

wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a 

także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki 

ewidencyjne, 

d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 

[6d) ograniczaniu emisji do wód - rozumie się przez to działania mające na celu 

ograniczenie emisji bezpośrednio do wód lub do ziemi, w szczególności przez 

nieprzekraczanie dopuszczalnych wartości emisji, a także ograniczenia i warunki 

odnoszące się do sposobu oddziaływania, istoty lub innych niż istota cech emisji oraz 

do ustanowionych na potrzeby działalności zakładów norm, mających wpływ na 

wielkość emisji do wód lub do ziemi;] 

<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;> 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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, powstałe na skutek wezbrania wody w 

ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, 

powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa 

kulturowego oraz działalności gospodarczej;] 

<10) powodzi – rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w 

normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez wezbranie wody 

w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z 

wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w 

systemach 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; 

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); 
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13b) (uchylony); 

13c) ryzyku powodziowym - rozumie się przez to kombinację prawdopodobieństwa 

wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i 

zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej; 

13ca) siedlisku - rozumie się przez to siedlisko w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody; 

13d) silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych - rozumie się przez to 

jednolitą część wód powierzchniowych, której charakter został w znacznym stopniu 

zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności 

człowieka; 

13da) stanie środowiska wód morskich - rozumie się przez to ogólny stan środowiska 

wód morskich, z uwzględnieniem struktury, funkcji i procesów zachodzących w 

składających się na te wody ekosystemach morskich wraz z naturalnymi czynnikami 

fizjograficznymi, geograficznymi, biologicznymi, geologicznymi i klimatycznymi, 

jak również uwarunkowaniami fizycznymi, akustycznymi i chemicznymi, w tym 

uwarunkowaniami będącymi wynikiem działalności człowieka; 

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

to substancje niebezpieczne albo grupy substancji niebezpiecznych, które 

charakteryzuje toksyczność, trwałość oraz zdolność do bioakumulacji, a także inne 

substancje oraz grupy substancji, które należy równoważnie traktować; 

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

część wód powierzchniowych powstałą w wyniku działalności człowieka;] 

<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; 

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, 
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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; 

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;> 

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 oraz z 

2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016), 

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 

handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i 

parkingów, 

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania 

odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze 
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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; 

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

wodnych, 

h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, 

i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

19a) warstwie wodonośnej - rozumie się przez to warstwowane lub niewarstwowane 

utwory skalne przepuszczalne i nasycone wodą, wykazujące wystarczającą 

porowatość i przepuszczalność umożliwiającą znaczący przepływ wód podziemnych 

lub pobór znaczących ilości wód podziemnych; 

20) wodach granicznych - rozumie się przez to wody, którymi przebiega granica 

państwa, lub wody w tych miejscach, w których są one przecięte granicą państwa; 

21) (uchylony); 

22) wodach podziemnych - rozumie się przez to wszystkie wody znajdujące się pod 

powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w 

bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem; 

23) (uchylony); 

24) wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi - rozumie się przez to: 

a) wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, 

przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej 

pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w 

butelkach lub pojemnikach, 

b) wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do 

wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu 

produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi; 

24a) wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej - rozumie się przez to 

wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 

21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej; 

25) zakładach - rozumie się przez to podmioty korzystające z wód w ramach korzystania 

szczególnego, wykonujące urządzenia wodne lub wykonujące inne działania 

wymagające pozwolenia wodnoprawnego; 

[25a) zanieczyszczeniu - rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla 

zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych, 

pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z uzasadnionymi sposobami 

korzystania ze środowiska, a w szczególności powodować zanieczyszczenie wód: 

a) związkami chloroorganicznymi lub substancjami, które mogą tworzyć takie 

związki w środowisku wodnym, 

b) związkami fosforoorganicznymi, 

c) związkami cynoorganicznymi, 

d) substancjami lub preparatami, lub produktami ich rozkładu, o udowodnionych 

właściwościach rakotwórczych lub mutagennych lub właściwościach mogących 

zakłócać w środowisku wodnym lub przez to środowisko funkcje: produkcji 

sterydów, tarczycy, reprodukcyjne lub inne związane z hormonami, 
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e) trwałymi węglowodorami oraz trwałymi i bioakumulującymi się toksycznymi 

substancjami organicznymi, 

f) cyjankami, 

g) metalami lub ich związkami, 

h) arsenem lub jego związkami, 

i) biocydami lub środkami ochrony roślin, 

j) substancjami w zawiesinie, 

k) substancjami, które przyczyniają się do eutrofizacji, przede wszystkim azotanami 

i fosforanami, 

l) substancjami wywierającymi niekorzystny wpływ na bilans tlenu, których 

pomiaru można dokonać przy użyciu takich wskaźników jak: pięciodniowe 

biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) i chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

(ChZT);] 

<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: 
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a) urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych, 

b) prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe 

obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii 

telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, 

c) obiektów budowlanych oraz robót wykonywanych na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, 

d) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany 

naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych; 

2) wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, 

przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót 

związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji; 

3) właścicieli - stosuje się odpowiednio do posiadaczy samoistnych oraz użytkowników 

wieczystych; a w przypadku eksploatacji instalacji stosuje się do prowadzącego 

instalację w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska [(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.
9)

)]; 

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. 21. 

[1. Utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela.] 

<1. Utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela i obejmuje działania: 

1) wynikające z planu utrzymania wód; 

2) niewynikające z planu utrzymania wód, jeżeli zachodzi pilna i uzasadniona 

konieczność realizacji tych działań z uwagi na zapewnienie ochrony przed 

powodzią lub w związku z koniecznością usunięcia skutków powodzi.> 

2. Obowiązek utrzymywania tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących 

urządzeniami wodnymi należy do ich właścicieli, a w kosztach utrzymania tych budowli 

lub murów właściciel wody uczestniczy proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. 

Podziału kosztów dokonuje, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia 

wodnoprawnego. 

 

Art. 22. 

[1. Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych 

polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji 

lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu 

wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wód.] 

<1. Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód 

wewnętrznych polega na zachowaniu stanu ich dna lub brzegów oraz na remoncie 

lub konserwacji istniejących budowli regulacyjnych.> 
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<1a. Utrzymywanie wód ma na celu zapewnienie: 

1) ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi, 

2) spływu lodów oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk 

lodowych, 

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

wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, 

obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii 

telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, 

4) właściwych warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 

21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, 

5) właściwego działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego 

stanu technicznego i funkcjonalnego 

 – i nie powinno uniemożliwić osiągnięcia celów środowiskowych określonych w art. 

38d ust. 1 i 2, art. 38e ust. 1 oraz w art. 38f ust. 1. 

1b. Utrzymywanie wód jest realizowane przez: 

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych; 

2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód 

powierzchniowych; 

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

powierzchniowych; 

4) usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz 

wynikających z działalności człowieka; 

5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych 

oraz przez ich zabudowę biologiczną; 

6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów 

utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu; 

7) udrażnianie przepustów i odcinków śródlądowych wód powierzchniowych pod 

obiektami mostowymi lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów; 

8) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody: 

a) budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli, 

b) urządzeń wodnych; 

9) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w 

brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.> 

2. Zakłady, które przez wprowadzanie ścieków do wód albo w inny sposób przyczyniają się 

do wzrostu kosztów utrzymania tych wód, ponoszą taką część kosztów, w jakiej nastąpił 

ten wzrost; podziału kosztów, na wniosek właściciela wody, dokonuje, w drodze decyzji, 

organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego. 

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, stwierdza 

wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 2, jeżeli stwierdzi trwałe ustanie przyczyny 

wzrostu kosztów utrzymania wód. 
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Art. 38. 

1. Wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, podlegają 

ochronie, niezależnie od tego, czyją stanowią własność. 

[2. Celem ochrony wód jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód oraz biologicznych 

stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.] 

<2. Celem ochrony wód jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części 

wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów 

chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, a także poprawa jakości wód oraz 

biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.> 

3. Realizując cel, o którym mowa w ust. 2, należy zapewnić, żeby wody, w zależności od 

potrzeb, nadawały się do: 

1) zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 

2) rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych; 

2a) wykorzystywania do kąpieli; 

3) bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, 

umożliwiających ich migrację. 

4. (uchylony). 

4a. Dla realizacji celu określonego w ust. 3 pkt 2a: 

1) organizator sporządza profil wody w kąpielisku, aktualizuje go i przekazuje 

właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oraz dyrektorowi 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a w przypadku kąpielisk morskich 

właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego oraz podejmuje działania 

mające na celu obniżenie ryzyka zanieczyszczenia wody w kąpielisku, w tym w 

szczególności działania określone w art. 163 ust. 4 pkt 2 i 7; 

2) organy administracji publicznej są obowiązane udostępniać informacje, które mogą 

być wykorzystane przy sporządzaniu profilu wody w kąpielisku; za udostępnienie 

informacji pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów 

poniesionych na realizację tego obowiązku; 

3) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują działania określone w art. 163 ust. 

2 oraz art. 163b i 163c. 

5. (uchylony). 

<5a. Ochrona wód jest realizowana w szczególności z uwzględnieniem wyników oceny 

stanu wód podziemnych oraz wyników oceny stanu wód powierzchniowych. 

5b. Ocena stanu wód podziemnych obejmuje ocenę stanu ilościowego wód podziemnych 

i ich stanu chemicznego oraz określenie dobrego stanu wód podziemnych, w tym 

dobrego stanu ilościowego wód podziemnych i dobrego stanu chemicznego wód 

podziemnych, dokonywane w ramach oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38a ust. 1. 

5c. Ocena stanu wód powierzchniowych obejmuje klasyfikację stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego tych wód oraz określenie dobrego 

stanu ekologicznego, dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu 

chemicznego wód powierzchniowych, dokonywane zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 38a ust. 2 i 3.> 
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6. Ochrona wód jest realizowana z uwzględnieniem postanowień działu I i działu III w 

tytule II oraz działów I-III w tytule III ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska. 

 

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 

wód podziemnych, w tym: 

1) klasyfikację elementów fizykochemicznych i ilościowych stanu wód podziemnych; 

2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego oraz stanu chemicznego wód podziemnych; 

3) sposób interpretacji wyników badań elementów, o których mowa w pkt 1; 

4) sposób prezentacji stanu wód podziemnych; 

5) częstotliwość dokonywania ocen jakości poszczególnych elementów oraz stanu wód.] 

<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: 

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; 
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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; 

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, 

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 kierować 

istniejącym stanem rozpoznania procesów zachodzących w środowisku wodnym oraz 

dostępnymi wynikami pomiarów i badań.] 

<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; 
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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.> 

6. (uchylony). 

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. 38b. 

1. [Cele środowiskowe określa się dla:] <Cele środowiskowe rozumiane jako osiągnięcie 

i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych, dobrego stanu chemicznego wód 

podziemnych, dobrego stanu ekologicznego, dobrego potencjału ekologicznego oraz 
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dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych, a także zapobieganie ich 

pogorszeniu, w szczególności w odniesieniu do ekosystemów wodnych i od wody 

zależnych, określa się dla:> 

1) jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie 

zmienione; 

2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych; 

3) jednolitych części wód podziemnych; 

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

2. Cele środowiskowe zawiera się w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i 

weryfikuje co 6 lat. 

3. Osiągnięciu celów środowiskowych służy realizacja działań zawartych w programie 

wodno-środowiskowym kraju. 

 

[Art. 38c. 

Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami obejmuje łącznie: 

1) ograniczanie emisji do wód ze źródeł zanieczyszczeń punktowych przy zastosowaniu 

dopuszczalnych wartości emisji ustalanych na podstawie przepisów ustawy lub 

najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

2) ograniczanie emisji do wód ze źródeł zanieczyszczeń obszarowych, przez określanie 

jej warunków, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych praktyk w zakresie ochrony 

środowiska, o których mowa w szczególności w przepisach ustawy, a także w ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.] 

<Art. 38c. 

1. Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem obejmuje łącznie: 

1) ograniczanie emisji do wód ze źródeł zanieczyszczeń punktowych przy 

zastosowaniu dopuszczalnych wartości emisji rozumianych jako masa, stężenie 

lub poziom emisji substancji lub energii, określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 45 ust. 1 lub na podstawie najlepszych dostępnych technik w 

rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, które nie powinny być przekraczane w określonym w nich czasie; 

2) ograniczanie emisji do wód ze źródeł zanieczyszczeń obszarowych, przez 

określenie jej warunków, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych praktyk w 

zakresie ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w przepisach 

ustawy, a także w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska. 

2. Jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem wymagają zastosowania bardziej rygorystycznych 

dopuszczalnych wartości emisji niż te, o których mowa w ust. 1, stosuje się bardziej 

rygorystyczne dopuszczalne wartości emisji, wynikające z tych przepisów.> 
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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. 

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

powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak aby 

osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych.] 

<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.> 

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. 38e. 

1. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest: 

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi 

między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

[2. Realizując cele, o których mowa w ust. 1, podejmuje się w szczególności działania 

określone w programie wodno-środowiskowym kraju, polegające na stopniowym 

redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez odwracanie znaczących i 

utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku 

działalności człowieka.] 

<2. Realizując cele, o których mowa w ust. 1, podejmuje się w szczególności działania 

określone w programie wodno-środowiskowym kraju, polegające na stopniowym 

redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i 

utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku 

działalności człowieka. Znacząca i utrzymująca się tendencja wzrostowa oznacza 

znaczący statystycznie i pod względem środowiskowym istotny wzrost stężenia 

substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako 

wskaźnik w jednolitej części wód podziemnych.> 
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Art. 38j. 

1. [Dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie 

pogorszeniu stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz dobrego 

potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych, o których mowa w art. 38d ust. 1 i 2, jeżeli:] <Dopuszczalne jest 

nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu 

ekologicznego oraz dobrego potencjału ekologicznego, jeżeli:> 

1) jest ono skutkiem nowych zmian właściwości fizycznych tych wód albo 

2) niezapobieżenie pogorszenia się stanu tych wód ze stanu bardzo dobrego do dobrego 

jest wynikiem nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą zrównoważonego 

rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa. 

2. Dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu 

jednolitych części wód podziemnych, o których mowa w art. 38e, jeżeli jest ono 

skutkiem: 

1) nowych zmian właściwości fizycznych jednolitych części wód powierzchniowych 

albo 

2) zmian poziomu zwierciadła tych wód. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań 

na stan jednolitych części wód; 

2) przyczyny zmian i działań, o których mowa w ust. 1 i 2, są szczegółowo 

przedstawione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

3) przyczyny zmian i działań, o których mowa w ust. 1 i 2, są uzasadnione nadrzędnym 

interesem publicznym, a pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa związane 

z ochroną zdrowia, utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem 

przeważają nad korzyściami utraconymi w następstwie tych zmian i działań; 

4) zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, o których mowa w ust. 1-3, nie 

mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, korzystniejszych z punktu 

widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania 

wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do 

spodziewanych korzyści. 

 

Art. 42. 

1. Wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej 

ochronie, a tam, gdzie jest to celowe, powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków. 

Wybór miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania ścieków powinien 

minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko. 

2. Obiekt budowlany lub zespół takich obiektów, których użytkowanie jest związane z 

wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, nie może zostać oddany do użytkowania, 

jeżeli nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 76 ustawy - Prawo 

ochrony środowiska. 
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3. Budowę urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę realizuje się jednocześnie z 

rozwiązaniem spraw gospodarki ściekowej, w szczególności przez budowę systemów 

kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków. 

[4. W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzyści dla 

środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne 

lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska.] 

<4. W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby 

korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować 

systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ten sam co systemy 

kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska.> 

 

Art. 43. 

[1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2.000 powinny być 

wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone 

oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych. 

2. Aglomeracja oznacza teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są 

wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do 

oczyszczalni ścieków komunalnych, natomiast przez jednego równoważnego mieszkańca 

rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako 

wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na 

dobę. 

2a. Aglomeracje, o których mowa w ust. 1, wyznacza, po uzgodnieniu z właściwym 

dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, 

sejmik województwa w drodze uchwały; jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny 

położone w dwóch lub więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest 

sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa część 

aglomeracji.] 

<1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być 

wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych zakończone 

oczyszczalniami ścieków albo końcowymi punktami zrzutu tych ścieków, zgodnie z 

ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.  

2. Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są 

wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane 

do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków, natomiast 

przez jednego równoważnego mieszkańca rozumie się ładunek substancji 

organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik 

pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu 

na dobę. Końcowym punktem zrzutu jest miejsce przyłączenia systemu kanalizacji 

zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji nieposiadającej oczyszczalni 

ścieków do systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji 

posiadającej oczyszczalnię ścieków. 

2a. Aglomeracje, o których mowa w ust. 1, wyznacza, w drodze uchwały, sejmik 

województwa. Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub 

więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego 
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województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa część 

aglomeracji.> 

<2b. Wyznaczenie aglomeracji, o których mowa w ust. 1, następuje po uzgodnieniu 

przez marszałka województwa z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą 

ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na 

liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska, oraz po zasięgnięciu przez marszałka 

województwa opinii zainteresowanych gmin. 

2c. Gmina zainteresowana wyznaczeniem aglomeracji, o których  mowa w ust. 1, 

przekazuje propozycję planu aglomeracji marszałkowi województwa, na jego 

wniosek oraz w wyznaczonym przez niego terminie.> 

3. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, którego integralną część stanowi 

wykaz aglomeracji, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w 

zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, sporządza Prezes Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, a zatwierdza Rada Ministrów. 

3a. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych określi dla przedsięwzięć, o 

których mowa w ust. 3, w szczególności: 

1) zakres rzeczowo-finansowy; 

2) termin zakończenia. 

3b. Marszałek województwa przedkłada Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych w województwie, zawierające: 

1) wykaz aglomeracji, 

2) informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i 

oczyszczalnie ścieków komunalnych, 

3) informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie 

oczyszczania ścieków komunalnych, 

4) informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych 

w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z 

tymi osadami  

z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. 

[3c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa corocznie, 

nie później niż do dnia 28 lutego, informacje, o których mowa w ust. 3b, za rok ubiegły.] 

<3c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa 

corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, informacje, o których mowa w ust. 3b 

pkt 2–4, za rok ubiegły.> 

<3d. Przegląd obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie ust. 2a, z 

uwzględnieniem zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w 

aglomeracji, przeprowadza się co 2 lata i w razie potrzeby dokonuje się zmiany 

obszarów i granic aglomeracji. 

3e. Sprawy związane z przygotowaniem i przekazywaniem dokumentacji dotyczącej 

działań prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków 
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komunalnych, w szczególności przedkładanie informacji, o których mowa w ust. 3b 

pkt 2–4, w aglomeracji zlokalizowanej na obszarze dwóch lub więcej gmin prowadzi 

gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców.> 

4. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem ministra właściwego 

do spraw gospodarki wodnej, przedkłada co 2 lata Radzie Ministrów sprawozdanie z 

wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

4a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

4b. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4a, minister uwzględni koszty rozwoju i 

eksploatacji systemów kanalizacji zbiorczej oraz gęstość zaludnienia. 

4c. Rada Ministrów dokona aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych, nie później niż w terminie 2 lat od dnia jego zatwierdzenia; kolejne 

aktualizacje będą dokonywane co najmniej raz na 4 lata. 

4d. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej ogłasza, w drodze obwieszczenia w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", krajowy program 

oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego aktualizacje. 

5. Przepisy ust. 1-4 nie naruszają obowiązku gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym. 

 

Art. 45. 

1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki wodnej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące 

zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, 

które powinno być ograniczane (wykaz II); 

2) (uchylony); 

3) warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w 

tym najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie należy 

spełnić w celu rolniczego wykorzystania ścieków, a także miejsce i minimalną 

częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób 

oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom[.]<;> 

<4) najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków z  oczyszczalni 

ścieków bytowych i komunalnych oraz dla ścieków z oczyszczalni ścieków w 

aglomeracji.> 

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne masy 

substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych, w jednym lub 

więcej okresach, przypadające na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, 

paliwa lub powstającego produktu. 

3. Ministrowie, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnią: 
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1) właściwości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a 

zwłaszcza ich toksyczność, trwałość w środowisku, zdolność do bioakumulacji oraz 

zagrożenie, jakie mogą one powodować dla wód oraz życia lub zdrowia ludzi; 

2) obecny stan wód i ich podatność na eutrofizację; 

3) efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w procesach ich oczyszczania; 

4) rozwój technik umożliwiających stopniowe zmniejszanie emisji; 

5) położenie, rzeźbę terenu i rodzaj gleb na obszarach, na których może być stosowane 

rolnicze wykorzystanie ścieków; 

6) zróżnicowanie w czasie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 

ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 

powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I). 

4. Ministrowie, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, będą się kierować 

potrzebą: 

1) zapobieżenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi powodowanego wprowadzaniem 

do wód substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 

[2) zapewnienia 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach 

komunalnych pochodzących z całego terytorium państwa w celu ochrony wód 

powierzchniowych, w tym wód morskich, przed eutrofizacją;] 

[3) minimalizacji kosztów oczyszczania ścieków komunalnych przy osiągnięciu celów 

zakładanych w pkt 2;] 

<3) minimalizacji kosztów oczyszczania ścieków komunalnych;> 

4) spełnienia wymagań zdrowotnych dotyczących żywności i pasz na terenach 

rolniczego wykorzystania ścieków. 

5. Zasady postępowania z osadami ściekowymi określają przepisy ustawy o odpadach. 

 

Art. 67. 

1. Regulacja koryt cieków naturalnych, zwana dalej "regulacją wód", służy poprawie 

warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej. 

[2. Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza poza 

działania związane z utrzymywaniem wód, a w szczególności na kształtowaniu przekroju 

podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego.] 

<2. Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania 

przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku 

naturalnego. Regulację wód stanowią w szczególności działania niebędące 

działaniami związanymi z utrzymywaniem wód, o których mowa w art. 22 ust. 1b.> 

3. Regulacja wód powinna zapewnić dynamiczną równowagę koryta cieku naturalnego. 

 

Art. 88a. 

1. Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. 

2. Użytkownicy wód współpracują z organami administracji rządowej i samorządowej w 

ochronie przed powodzią, w zakresie określonym w przepisach ustawy oraz w odrębnych 

przepisach. 
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3. Ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego, 

map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

<4. Ochronę przed powodzią realizuje się, uwzględniając wszystkie elementy 

zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności zapobieganie, ochronę, stan 

należytego przygotowania i reagowanie w przypadku wystąpienia powodzi, 

usuwanie skutków powodzi, odbudowę i wyciąganie wniosków w celu ograniczania 

potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, 

dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 

5. Ochronę przed powodzią prowadzi się w sposób zapewniający koordynację z 

działaniami służącymi osiągnięciu celów środowiskowych i ochronie wód. 

6. Koordynacja ma na celu: 

1) zwiększenie skuteczności ochrony przed powodzią oraz działań służących 

osiągnięciu celów środowiskowych i ochronie wód; 

2) zapewnienie współpracy na rzecz osiągnięcia wspólnych korzyści oraz wymiany 

informacji w zakresie ochrony przed powodzią oraz osiągnięcia celów 

środowiskowych i ochrony wód. 

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

 

Art. 88b. 

[1. Dla obszarów dorzeczy przygotowuje się wstępną ocenę ryzyka powodziowego.] 

<1. Dla obszarów dorzeczy przygotowuje się, na podstawie dostępnych lub łatwych do 

uzyskania informacji, obejmujących w szczególności wpływ zmian klimatu na 

występowanie powodzi, wstępną ocenę ryzyka powodziowego.> 

2. Wstępna ocena ryzyka powodziowego zawiera w szczególności: 

1) mapy obszarów dorzeczy, z zaznaczeniem granic dorzeczy, granic zlewni, granicy 

pasa nadbrzeżnego, ukazujące topografię terenu oraz jego zagospodarowanie; 

2) opis powodzi historycznych: 

a) które spowodowały znaczące negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, 

środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, 

zawierający ocenę tych skutków, zasięg powodzi oraz trasy przejścia wezbrania 

powodziowego, 

b) jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że podobne zjawiska powodziowe będą 

miały znaczące negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 

dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej; 

3) ocenę potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących wystąpić w 

przyszłości dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz 

działalności gospodarczej, z uwzględnieniem: 

a) topografii terenu, 

b) położenia cieków wodnych i ich ogólnych cech hydrologicznych oraz 

geomorfologicznych, w tym obszarów zalewowych jako naturalnych obszarów 

retencyjnych, 

c) skuteczności istniejących budowli przeciwpowodziowych i regulacyjnych, 

d) położenia obszarów zamieszkanych, 
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e) położenia obszarów, na których jest wykonywana działalność gospodarcza; 

4) w miarę możliwości - prognozę długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności 

wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi; 

5) określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

 

Art. 88c. 

1. Wstępną ocenę ryzyka powodziowego przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. 

2. Wstępną ocenę ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód 

wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i 

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

miesięcy przed terminem przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego. 

Wstępna ocena ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód 

wewnętrznych, stanowi integralny element wstępnej oceny ryzyka powodziowego, o 

której mowa w ust. 1. 

3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje projekt wstępnej oceny 

ryzyka powodziowego do zaopiniowania właściwym wojewodom oraz marszałkom 

województw. 

4. Organy, o których mowa w ust. 3, przedstawiają opinię w terminie 45 dni od dnia 

otrzymania projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Brak opinii we wskazanym 

terminie uznaje się za pozytywne zaopiniowanie projektu. 

5. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uzgadnia z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki morskiej sposób rozpatrzenia opinii do wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. 

6. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zawiadamia organy opiniujące o sposobie 

rozpatrzenia opinii, w terminie 45 dni od dnia ich otrzymania. 

7. Przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy, których 

części znajdują się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, 

poprzedza się wymianą informacji niezbędnych dla opracowania tej oceny z właściwymi 

organami tych państw. [Wymiana informacji następuje w trybie i w zakresie określonym 

w odrębnych przepisach.] <Wymiana informacji następuje w trybie i w zakresie 

określonych w umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest 

stroną.> 

8. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje wstępną ocenę ryzyka 

powodziowego dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

<8a. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości 

wstępną ocenę ryzyka powodziowego przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.> 

9. Wstępna ocena ryzyka powodziowego podlega przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby 

aktualizacji. 

<9a. W przeglądzie uwzględnia się w szczególności możliwy wpływ zmian klimatu na 

występowanie powodzi.> 

10. Przepisy ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do aktualizacji wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego. 
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Art. 88d. 

1. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej 

ocenie ryzyka powodziowego, sporządza się mapy zagrożenia powodziowego. 

2. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności: 

1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

ekstremalnego; 

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

3) obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: 

[a) przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego,] 

b) zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 

[c) zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących, 

d) zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochronnych pasa technicznego.] 

<e) zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego.> 

3. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się następujące elementy: 

1) zasięg powodzi; 

2) głębokość wody lub poziom zwierciadła wody; 

3) w uzasadnionych przypadkach - prędkość przepływu wody lub natężenie przepływu 

wody. 

[4. Na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód 

wewnętrznych, z wyłączeniem ujściowych odcinków rzek, mogą być przedstawione 

wyłącznie obszary, o których mowa w ust. 2 pkt 1.] 

<4. Jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona 

odpowiednia ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od 

strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione 

wyłącznie obszary, o których mowa w ust. 2 pkt 1.> 

 

Art. 88e. 

1. Dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, sporządza się mapy ryzyka 

powodziowego. 

2. [Na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się:] <Na mapach ryzyka 

powodziowego przedstawia się potencjalnie negatywne skutki związane z powodzią 

dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, uwzględniające:> 

1) szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią; 

2) rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej na obszarach, o których mowa w 

art. 88d ust. 2; 

3) instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 

całości; 

4) występowanie: 
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a) ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów ochronnych zbiorników 

wód śródlądowych, 

b) kąpielisk, 

c) obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody; 

5) w uzasadnionych przypadkach: 

a) obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport 

dużej ilości osadów i rumowiska, 

b) potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody. 

 

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.> 

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. 
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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. 

[7. Zmiany w dokumentach, o których mowa w ust. 5, wprowadza się w terminie 18 miesięcy 

od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego 

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

<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 wymianą informacji niezbędnych do opracowania tych map z właściwymi 

organami tych państw. Wymiana informacji następuje w trybie i w zakresie określonym w 

odrębnych przepisach.] 

<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. Wymiana informacji następuje w 

trybie i w zakresie określonych w umowach międzynarodowych, których 

Rzeczpospolita Polska jest stroną.> 

10. 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 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. 88g. 

1. Dla obszarów dorzeczy oraz dla regionów wodnych przygotowuje się, na podstawie map 

zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym. 

<1a. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym opracowuje się z uwzględnieniem 

elementów zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa w art. 88a ust. 4, i 

działań, o których mowa w art. 88k.> 

2. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zawierają: 
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1) mapę obszaru dorzecza, na której są zaznaczone obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi; 

2) mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z opisem 

wniosków z analizy tych map; 

[3) opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym; 

4) katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, z 

uwzględnieniem ich priorytetu.] 

<3) opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym, uwzględniający konieczność 

ograniczania potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, 

środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej; 

4) katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem 

powodziowym, w tym działań, o których mowa w art. 88k, z uwzględnieniem ich 

priorytetu;> 

<5) opis sposobu określania priorytetów działań służących osiągnięciu celów 

zarządzania ryzykiem powodziowym i nadzorowania postępów w realizacji 

planu; 

6) podsumowanie działań służących informowaniu społeczeństwa i prowadzeniu 

konsultacji społecznych; 

7) wykaz organów właściwych w sprawach zarządzania ryzykiem powodziowym;  

8) opis współpracy, o której mowa w art. 88h ust. 4 i 5; 

9) opis koordynacji czynności, o których mowa w art. 119a.> 

<2a. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym obejmują wszystkie elementy 

zarządzania ryzykiem powodziowym, ze szczególnym uwzględnieniem działań 

służących zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzią oraz informacji na 

temat stanu należytego przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi.> 

3. Przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym 

uwzględnia się w szczególności: 

1) koszty oraz korzyści działań podejmowanych dla osiągnięcia celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym; 

2) zasięg powodzi, trasy przejścia wezbrania powodziowego oraz obszary o 

potencjalnej retencji wód powodziowych; 

3) cele środowiskowe, o których mowa w art. 38d-38f; 

4) gospodarowanie wodami; 

5) sposób uprawy i zagospodarowania gruntów; 

6) stan planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

7) ochronę przyrody; 

8) uprawianie żeglugi morskiej i śródlądowej oraz porty morskie i porty lub przystanie 

zlokalizowane na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne, wraz ze związaną z 

nimi infrastrukturą; 

9) prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami; 

10) infrastrukturę krytyczną[.]<;> 

<11) cechy obszaru dorzecza lub zlewni.> 
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Art. 88h. 

1. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy przygotowuje Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki wodnej. 

[2. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych przygotowują 

dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

3. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód 

wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i 

przekazuje Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na 18 miesięcy przed 

terminem przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany zarządzania 

ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią 

integralny element planów zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa w ust. 1. 

4. W celu przygotowania planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza, 

którego część znajduje się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym 

do spraw gospodarki wodnej, podejmuje współpracę z właściwymi organami tych 

państw. 

5. W celu przygotowania planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza, 

którego część znajduje się na terytorium państw leżących poza granicami Unii 

Europejskiej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w uzgodnieniu z ministrem 

właściwym do spraw gospodarki wodnej, podejmuje działania mające na celu nawiązanie 

w tym zakresie współpracy z właściwymi organami tych państw.] 

<2. Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych 

przygotowują dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej i przekazują 

Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nie później niż na 15 miesięcy 

przed terminem przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, o 

których mowa w ust. 1. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów 

wodnych stanowią integralny element planów zarządzania ryzykiem powodziowym, 

o których mowa w ust. 1.  

3. Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym 

morskich wód wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej i przekazuje Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nie 

później niż na 15 miesięcy przed terminem przygotowania planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym, o których mowa w ust. 1. Plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią 

integralny element planów zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa w 

ust. 1.   

4. Dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, podejmuje 

współpracę z właściwymi organami tych państw w celu przygotowania jednego 

międzynarodowego planu zarządzania ryzykiem powodziowym albo zestawu 

uzgodnionych planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla międzynarodowego 

obszaru dorzecza. Jeżeli plan albo plany nie zostały opracowane, Prezes Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej przygotowuje i uzgadnia, w możliwie najszerszym 
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zakresie, z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla części międzynarodowego obszaru 

dorzecza znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Dla obszaru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium państw leżących 

poza granicami Unii Europejskiej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, podejmuje 

działania na rzecz nawiązania współpracy z właściwymi organami tych państw w 

celu przygotowania jednego międzynarodowego planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym albo zestawu uzgodnionych planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla międzynarodowego obszaru dorzecza. Jeżeli plan albo plany nie 

zostały opracowane, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przygotowuje 

plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla części międzynarodowego obszaru 

dorzecza znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uzgadnia go, w 

możliwie najszerszym zakresie, z właściwymi organami państw leżących poza 

granicami Unii Europejskiej.> 

<5a. W celu uzupełnienia planów zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa 

w ust. 4 i 5, o plany zarządzania ryzykiem powodziowym skoordynowane na 

poziomie zlewni, której część znajduje się na terytorium innych państw, Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki wodnej, może podjąć współpracę z właściwymi organami tych 

państw. 

5b. Działania służące osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym zawarte w 

planach zarządzania ryzykiem powodziowym nie mogą wpływać na znaczące 

zwiększenie ryzyka powodziowego na terytorium innych państw, z wyłączeniem 

przypadków, w których te działania zostały uzgodnione w ramach współpracy, o 

której mowa w ust. 4 i 5. 

5c. Podjęcie współpracy i działań na rzecz nawiązania współpracy w celu przygotowania 

jednego międzynarodowego planu zarządzania ryzykiem powodziowym albo 

zestawu uzgodnionych planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

międzynarodowego obszaru dorzecza, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz ich 

przygotowanie następuje w trybie i w zakresie określonych w umowach 

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.> 

6. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich 

zainteresowanych w osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, w 

szczególności w przygotowywaniu, przeglądzie oraz aktualizacji planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym, podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zgłoszenia uwag, projekty planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym, co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, 

którego dotyczą te plany. 

7. Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dyrektorów 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej albo ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej materiałów źródłowych wykorzystanych do przygotowania 

projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym odbywa się na zasadach i w 

trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
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środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. 

8. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości projektów planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym zainteresowani mogą składać, do Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, pisemne uwagi do ustaleń zawartych w 

projektach tych planów. 

9. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uzgadnia sposób i zakres uwzględnienia 

uwag do projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym z ministrem właściwym 

do spraw gospodarki wodnej, a w odniesieniu do projektów planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej. 

10. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie 

potrzeby aktualizacji. 

11. Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym dotyczy elementów, o których 

mowa w art. 88g ust. 2, i obejmuje w szczególności: 

1) wszelkie zmiany lub uaktualnienia dotyczące tych planów, wraz z podsumowaniem 

przeglądów wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i 

map ryzyka powodziowego; 

2) ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym; 

3) opis i wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania zaplanowanych działań zmierzających 

do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodziowym; 

4) opis działań podjętych, a niezaplanowanych w tych planach[.]<;> 

<5) możliwy wpływ zmian klimatu na występowanie powodzi.> 

12. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym. 

<13. Rada Ministrów przyjmuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

obszarów dorzeczy, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością 

zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią oraz powszechnym charakterem 

tych planów.> 

 

Art. 88k. 

Ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje się w szczególności przez: 

1) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów 

zalewowych; 

2) racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, 

a także sterowanie przepływami wód; 

[3) zapewnienie funkcjonowania systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami 

zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze;] 

<3) zapewnienie funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed 

niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze oraz 

prognozowanie powodzi;> 

4) zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód; 

5) budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych; 
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6) prowadzenie akcji lodołamania. 

 

Art. 88l. 

1. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz 

czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie 

powodziowe, w tym: 

1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych; 

2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby 

regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin 

rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych 

robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz 

brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową 

wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie. 

[2. Jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej może, w drodze decyzji, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

zwolnić od zakazów określonych w ust. 1.] 

<2. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić 

od zakazów, o których mowa w ust. 1, określając warunki niezbędne dla ochrony 

przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.> 

3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dla stwierdzenia czy zamierzone 

działanie nie utrudni ochrony przed powodzią może zasięgnąć opinii państwowej służby 

hydrologiczno-meteorologicznej. 

4. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, dołącza się charakterystykę 

planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej 

technologii robót, mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem 

planowanych obiektów i robót, a w razie potrzeby, obliczenia hydrauliczne i 

hydrologiczne. 

5. Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, jest wnioskodawca, 

właściciel wody i właściciel wału przeciwpowodziowego. 

6. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała 

się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. 

7. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w celu zapewnienia właściwych 

warunków przepływu wód powodziowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej może, w drodze decyzji: 

1) wskazać sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające 

z wymagań ochrony przed powodzią; 

2) nakazać usunięcie drzew lub krzewów. 

8. Przy wydawaniu decyzji, o której mowa w ust. 7, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

9. Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2 i 7, w zakresie pasa 

technicznego, jest dyrektor właściwego urzędu morskiego. 

10. Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 7, jest właściciel wody i 

posiadacz nieruchomości, której dotyczy ta decyzja. 
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11. Decyzja, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska. 

<12. Przepisu ust. 11 nie stosuje się, gdy usuwanie drzew lub krzewów jest prowadzone:  

1) w ramach realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, dla 

których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie której 

uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska; 

2) po uzyskaniu decyzji o warunkach prowadzenia działań, o której mowa w art. 

118 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.> 

 

Art. 88s. 

1. Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy przygotowuje Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki wodnej i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi. 

2. Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych przygotowują dyrektorzy 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorzy regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w 

przygotowywaniu oraz aktualizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy, podają do 

publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w 

celu zgłoszenia uwag: 

1) harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów 

przeciwdziałania skutkom suszy; 

2) projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy, co najmniej na rok przed 

rozpoczęciem okresu, którego dotyczą te plany. 

4. Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorów 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej materiałów źródłowych wykorzystanych do 

przygotowania projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy odbywa się na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

5. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości dokumentów, o 

których mowa w ust. 3, zainteresowani mogą składać odpowiednio do Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej albo dyrektorów regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach. 

6. Aktualizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy dokonuje się co 6 lat. 

7. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów przeciwdziałania 

skutkom suszy. 
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<8. Rada Ministrów przyjmuje plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach 

dorzeczy, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia 

skutecznej ochrony przed suszą oraz powszechnym charakterem tych planów.> 

 

Art. 103. 

Do zadań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej należy: 

1) wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych; 

[1a) wykonywanie badań elementów hydrologicznych i morfologicznych dla potrzeb 

oceny stanu wód powierzchniowych;] 

<1a) wykonywanie badań elementów hydrologicznych i morfologicznych wód 

powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, w 

szczególności sporządzenia dokumentacji planistycznych, o których mowa w 

art. 113 ust. 2;> 

2) gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udostępnianie informacji 

hydrologicznych oraz meteorologicznych; 

3) wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz meteorologicznej; 

4) opracowywanie i przekazywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych; 

5) opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed 

niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze; 

6) realizowanie zadań wynikających z przynależności do organizacji 

międzynarodowych w zakresie dotyczącym meteorologii, hydrologii i oceanologii; 

7) wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie zagrożeń 

powodziowych oraz zjawiska suszy; 

8) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii i 

oceanologii; 

9) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ograniczania skutków 

niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze. 

 

Art. 105. 

Do zadań państwowej służby hydrogeologicznej należy: 

1) wykonywanie pomiarów, obserwacji i badań hydrogeologicznych; 

2) gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnianie zgromadzonych 

informacji dotyczących warunków hydrogeologicznych, wielkości zasobów, stanu 

fizykochemicznego i ilościowego wód podziemnych; 

2a) prowadzenie i aktualizacja baz danych hydrogeologicznych, w szczególności: 

[a) wykazu wielkości zasobów wód podziemnych,] 

<a) wykazu wielkości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów 

wód podziemnych,> 

b) bazy danych o otworach hydrogeologicznych, 

c) bazy danych mapy hydrogeologicznej kraju; 

3) wykonywanie bieżących analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej; 
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[4) opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości zasobów, stanu oraz 

zagrożeń wód podziemnych;] 

<4) opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielkości zasobów wód 

podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych oraz stanu wód 

podziemnych, a także ich zagrożeń;> 

5) opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej ostrzeżeń przed 

niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w strefach zasilania oraz poboru wód 

podziemnych. 

 

Art. 109. 

1. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa służba hydrogeologiczna 

oraz państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących są finansowane ze 

środków budżetu państwa. 

2. Ze środków budżetu państwa w części dotyczącej gospodarki wodnej, będących w 

dyspozycji Prezesa Krajowego Zarządu, finansowane jest: 

1) utrzymanie bieżącej działalności państwowej służby hydrologiczno-

meteorologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz państwowej służby do 

spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących; 

2) utrzymanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i rozbiórka podstawowej sieci 

pomiarowo-obserwacyjnej państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz 

systemu gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych; 

3) utrzymywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i rozbiórka hydrogeologicznych 

urządzeń pomiarowych państwowej służby hydrogeologicznej; 

4) (uchylony); 

5) utrzymywanie i rozwój komórek metodycznych; 

6) opracowywanie danych oraz informacji hydrologiczno-meteorologicznych i 

hydrogeologicznych; 

7) opracowywanie i publikowanie ostrzeżeń, ogólnych prognoz oraz komunikatów 

hydrologicznych i meteorologicznych, biuletynów, a także roczników 

hydrologicznych, meteorologicznych i hydrogeologicznych; 

8) wykonywanie modelowania hydrologiczno-hydraulicznego szczególnie w zakresie 

zagrożeń powodziowych i zjawiska suszy; 

9) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii i 

oceanologii; 

10) współpraca z organami administracji publicznej, w zakresie ograniczania skutków 

niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze. 

3. Ze środków będących w dyspozycji innych, odpowiednich dysponentów części budżetu 

państwa, finansuje się: 

1) (uchylony); 

2) osłonę hydrologiczno-meteorologiczną żeglugi morskiej, rybołówstwa i żeglugi 

śródlądowej; 

3) osłonę hydrologiczno-meteorologiczną rolnictwa; 
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[3a) badania elementów hydrologicznych i morfologicznych wód powierzchniowych dla 

potrzeb monitorowania wód;] 

<3a) badania elementów hydrologicznych i morfologicznych wód powierzchniowych 

na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, w szczególności 

sporządzenia dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 113 ust. 2;> 

4) badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych; 

5) informacje przekazywane na potrzeby obronności państwa; 

6) utrzymanie specjalnych sieci pomiarowo-obserwacyjnych. 

4. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa służba hydrogeologiczna 

oraz państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą być 

dofinansowywane z innych środków publicznych, na zasadach dotyczących 

wykorzystania tych środków. 

5. Podmioty, które dla potrzeb działalności gospodarczej lub dla realizacji zadań, o których 

mowa w ust. 3, korzystają z informacji uzyskanych z: 

1) podstawowej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, systemu gromadzenia, przetwarzania i 

wymiany danych oraz biur prognoz hydrologicznych i biur prognoz 

meteorologicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, 

2) sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowej służby 

hydrogeologicznej 

- ponoszą koszty utrzymania, odbudowy, rozbudowy i przebudowy tych sieci, systemów i 

biur lub koszty wykonania tych badań, pomiarów i ocen, na zasadach uzgodnionych 

przez strony w umowie. 

 

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. [Dla potrzeb planowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, dla każdego obszaru 

dorzecza sporządza się następujące dokumentacje planistyczne:] <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; 
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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. 

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, 

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; 
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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). 

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; 

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; 

5) rekonstrukcję terenów podmokłych; 
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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. W przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników monitoringu wód lub innych danych, 

w toku opracowywania projektu programu wodno-środowiskowego kraju, że osiągnięcie 

celów środowiskowych jest zagrożone, należy: 

1) dokonać analizy przyczyn tych zagrożeń; 

2) poddać przeglądowi udzielone pozwolenia wodnoprawne; 

3) poddać przeglądowi i dostosować programy monitoringu wód; 

4) uzupełnić program wodno-środowiskowy kraju o dodatkowe działania.] 

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. 113c. 

1. Jeżeli na podstawie wyników monitoringu wód lub innych danych, w tym danych 

uzyskanych w toku opracowywania projektu programu wodno-środowiskowego 

kraju lub jego aktualizacji, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

stwierdził, że jest zagrożone osiągnięcie celów środowiskowych: 

1) dokonuje się analizy przyczyn tych zagrożeń i uzupełnia program wodno-

środowiskowy kraju o dodatkowe działania;  

2) dokonuje się dodatkowego przeglądu udzielonych pozwoleń wodnoprawnych; 

3) poddaje się przeglądowi programy monitoringu wód i w razie potrzeby 

dostosowuje te programy w zakresie koniecznym dla osiągnięcia celów 

środowiskowych. 

2. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dokonuje analizy przyczyny 

zagrożeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i uzupełnia program wodno-środowiskowy 

kraju o dodatkowe działania w ramach jego kolejnej aktualizacji. 

3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje organy właściwe do 

wydania pozwolenia wodnoprawnego o konieczności dokonania dodatkowego 
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przeglądu udzielonych pozwoleń wodnoprawnych, wskazując przyczyny zagrożeń 

osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

4. Organy właściwe do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przekazują Prezesowi 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wyniki przeglądu pozwoleń 

wodnoprawnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 6 miesięcy od dnia 

przekazania informacji, o której mowa w ust. 3, wskazując pozwolenia 

wodnoprawne, które powinny zostać cofnięte lub ograniczone w celu zapobieżenia 

zagrożeniu osiągnięcia celów środowiskowych. 

5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska poddają przeglądowi programy monitoringu wód, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 155b ust. 1, i w razie potrzeby dostosują te 

programy w zakresie koniecznym dla osiągnięcia celów środowiskowych.> 

 

Art. 114. 

1. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera: 

1) ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący w 

szczególności: 

a) wykaz jednolitych części wód powierzchniowych, wraz z podaniem ich typów i 

ustalonych warunków referencyjnych, 

b) wykaz jednolitych części wód podziemnych; 

2) podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich 

wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych; 

3) wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, wraz z graficznym 

przedstawieniem przebiegu ich granic oraz określeniem podstaw prawnych ich 

utworzenia; 

3a) wykazy, o których mowa w art. 113 ust. 3 pkt 1a, wraz z ich graficznym 

przedstawieniem, o ile jest dostępne; 

4) mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych; 

5) ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych; 

6) podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód; 

7) podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, z 

uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych; 

8) wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru 

dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, 

wraz z omówieniem zawartości tych programów i planów; 

9) podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i 

konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w 

planie; 

10) wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru 

dorzecza; 

11) informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji 

źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych 

wynikach realizacji planu. 
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2. W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza należy zapewnić rozpoczęcie 

realizacji działań, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, nie później niż w terminie 3 lat od 

dnia ogłoszenia planu. 

3. Aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dokonuje się co 6 lat. 

4. Aktualizacja planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza powinna zawierać, 

oprócz danych, o których mowa w ust. 1: 

1) podsumowanie wszelkich zmian lub uaktualnień dokonanych od dnia ogłoszenia 

poprzedniego planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

2) ocenę postępu w osiąganiu celów środowiskowych, z prezentacją wyników 

monitoringu w okresie objętym poprzednim planem oraz wyjaśnieniem przyczyn 

ewentualnego nieosiągnięcia niektórych celów środowiskowych; 

3) charakterystykę i wyjaśnienie wszystkich działań przewidzianych we wcześniejszej 

wersji planu gospodarowania wodami w dorzeczu, które nie zostały zastosowane; 

4) charakterystykę koniecznych dodatkowych działań ustalonych w trakcie realizacji 

planu. 

<5. Rada Ministrów przyjmuje plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w 

drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia osiągnięcia celów 

środowiskowych oraz powszechnym charakterem tego planu.> 

 

Art. 114a. 

1. Dopuszcza się ustalenie mniej rygorystycznych celów środowiskowych niż określone w 

art. 38d i 38e dla wybranych jednolitych części wód, które są w takim stopniu zmienione 

działalnością człowieka lub których naturalne warunki są takie, że osiągnięcie tych celów 

byłoby niewykonalne lub rodziłoby nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do 

spodziewanych korzyści i jednocześnie: 

1) potrzeby w zakresie środowiska, społeczne lub gospodarcze, zaspokajane przez taką 

działalność człowieka, nie mogą być zaspokojone za pomocą innych działań, 

korzystniejszych z punktu widzenia środowiska i bez ponoszenia nieproporcjonalnie 

wysokich kosztów w stosunku do spodziewanych korzyści; 

2) dla wód powierzchniowych osiąga się najlepszy z możliwych stan ekologiczny i 

chemiczny przy danych oddziaływaniach, których nie można byłoby w racjonalny 

sposób uniknąć z powodu charakteru działalności człowieka lub rodzaju 

zanieczyszczenia; 

3) dla wód podziemnych zachodzą możliwie jak najmniejsze zmiany dobrego stanu 

ilościowego i dobrego stanu chemicznego przy danych oddziaływaniach, których nie 

można byłoby w racjonalny sposób uniknąć z powodu charakteru działalności 

człowieka lub rodzaju zanieczyszczenia; 

4) nie zachodzi dalsze pogorszenie stanu jednolitych części wód. 

2. Mniej rygorystyczne cele środowiskowe zawiera się i szczegółowo uzasadnia w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz weryfikuje co 6 lat. 

 

<Art. 114b. 

1. Plan utrzymania wód zawiera: 
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1) określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których 

występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz 

z identyfikacją tych zagrożeń; 

2) wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń 

wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami; 

3) wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b, obejmujący: 

a) wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań, 

b) uzasadnienie konieczności realizacji działań, z uwzględnieniem 

spodziewanych efektów ich realizacji, 

c) jeżeli to możliwe, szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających z 

planowanych działań, 

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

rozmiar, przybliżoną lokalizację działań oraz terminy i sposoby ich 

prowadzenia. 

2. Projekt planu utrzymania wód opracowuje się z uwzględnieniem:  

1) potrzeb z zakresu ochrony przed powodzią; 

2) konieczności osiągnięcia celów środowiskowych i ochrony wód; 

3) przesłanek dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz 

niezapobieżenia pogorszeniu stanu ekologicznego oraz dobrego potencjału 

ekologicznego, o których mowa w art. 38j ust. 1. 

3. Projekt planu utrzymania wód wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Przepisy działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko stosuje się odpowiednio. 

4. Projekt planu utrzymania wód podlega uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu 

oraz właściwymi marszałkami województw. 

5. Plan utrzymania wód przyjmuje w drodze aktu prawa miejscowego dyrektor 

regionalnego zarządu. 

6. Plan utrzymania wód podlega przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby 

aktualizacji. 

7. Przepisy ust. 2–6 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planu utrzymania wód. 

Art. 114c. 

Właściwi marszałkowie województw przekazują dyrektorowi regionalnego zarządu 

propozycje działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b, wraz z wykazem wód, na których 

te działania będą prowadzone, na rok przed terminem opracowania planu utrzymania 

wód.> 

 

Art. 119. 

1. Program wodno-środowiskowy kraju Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

opracowuje w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz 

ministrem właściwym do spraw środowiska. 
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1a. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, opracowując program wodno-

środowiskowy kraju, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. W przypadku stwierdzenia, na podstawie wyników monitoringu wód lub innych danych, 

w toku opracowywania programu wodno-środowiskowego kraju, że realizacja celów 

środowiskowych jest zagrożona: 

[1) Prezes Krajowego Zarządu podejmuje działania, o których mowa w art. 113b ust. 8 

pkt 1 i 4; 

2) Główny Inspektor Ochrony Środowiska podejmuje działania, o których mowa w art. 

113b ust. 8 pkt 3.] 

<1) Prezes Krajowego Zarządu podejmuje działania, o których mowa w art. 113c 

ust. 1–3; 

2) Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska podejmują działania, o których mowa w art. 113c ust. 5.> 

[3. Rada Ministrów zatwierdza i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski": 

1) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

2) plan zarządzania ryzykiem powodziowym; 

3) plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza.] 

3a. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, sporządzając lub aktualizując plan, o 

którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 2, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

4. Dokumentacje planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1-6, sporządza Prezes 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

5. Dokumentacje, o których mowa w art. 113 ust. 3, oraz wykazy, o których mowa w art. 

113 ust. 4, sporządza dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 

[6. Plany, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 3, sporządza dyrektor regionalnego zarządu, 

a zatwierdza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

6a. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, sporządzając lub aktualizując plan, o 

którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 3, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.] 

7. Zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów 

środowiskowych, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej podaje do publicznej wiadomości, w trybie określonych w ustawie z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w 

celu zgłaszania uwag: 
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1) harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem planu, w tym 

zestawienie działań, które należy wprowadzić w drodze konsultacji, co najmniej na 3 

lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan; 

2) przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru 

dorzecza, co najmniej na 2 lata przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan; 

3) kopię projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, co najmniej na 

rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy plan. 

8. Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej materiałów 

źródłowych wykorzystanych do opracowania projektu planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

9. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o których 

mowa w ust. 7, zainteresowani mogą składać, do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej, pisemne uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach. 

 

[Art. 119a. 

Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym i ich przeglądy przeprowadza się 

w sposób skoordynowany z przeglądami planów gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza.] 

<Art. 119a. 

1. Informacje przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz na mapach 

ryzyka powodziowego powinny być spójne z informacjami zawartymi w 

dokumentach, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1, 1a, 4 i 5. 

2. Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz ich 

przeglądy przeprowadza się w sposób skoordynowany z analizą dokumentacji, o 

których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 2, 3 i 6. 

3. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich przeglądy 

przeprowadza się w sposób skoordynowany z przeglądami planów gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza. 

4. Działania zapewniające udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów 

środowiskowych, o którym mowa w art. 119 ust. 7, przeprowadza się w sposób 

skoordynowany z działaniami zapewniającymi aktywny udział wszystkich 

zainteresowanych w osiąganiu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, o którym 

mowa w art. 88h ust. 6.> 

 

Art. 125. 

Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać: 

1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjątkiem 

okoliczności, o których mowa w art. 38j, lub ustaleń warunków korzystania z wód 

regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni; 

<1a) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym; 

1b) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy; 
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1c) ustaleń krajowego programu ochrony wód morskich; 

1d) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;> 

2) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy; 

3) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru 

zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów. 

 

Art. 126. 

Wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli: 

[1) projektowany sposób korzystania z wody narusza ustalenia dokumentów, o których 

mowa w art. 125 pkt 1 i 2, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 125 

pkt 3;] 

<1) projektowany sposób korzystania z wody narusza ustalenia dokumentów, o 

których mowa w art. 125 pkt 1–2, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w 

art. 125 pkt 3;> 

2) projektowany sposób korzystania z wody dla celów energetyki wodnej nie zapewni 

wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i 

ekonomicznie uzasadniony. 

 

Art. 132. 

1. Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej. 

1a. Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, 

zaś część graficzną operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego. 

2. Część opisowa operatu zawiera: 

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu; 

2) wyszczególnienie: 

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 

b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 

wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, 

d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób 

trzecich; 

2a) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych 

geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i 

warunki jego wykonania; 

3) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym; 

3a) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym; 

[4) ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i 

warunków korzystania z wód regionu wodnego;] 

<4) ustalenia wynikające z: 
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a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

b) warunków korzystania z wód regionu wodnego,  

c) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,  

d) planu przeciwdziałania skutkom suszy,  

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.> 

5) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz 

podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla 

nich określonych; 

6) planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, 

zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń 

pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych 

sytuacjach; 

7) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w 

zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 

wykonania urządzeń wodnych. 

3. Część graficzna operatu zawiera: 

1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz 

z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu; 

2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody 

płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń; 

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych; 

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych. 

4. Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz 

odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera: 

1) określenie w m
3
 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz 

maksymalnego rocznego poboru wody; 

2) opis techniczny urządzeń służących do poboru wody; 

3) określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody; 

4) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej 

wody. 

5. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie 

ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych, o 

których mowa w ust. 2 i 3, zawiera: 

1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych 

materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony 

środowiska; 

1a) (uchylony); 

1b) (uchylony); 

1c) określenie w m
3
 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, średniego 

dobowego oraz maksymalnego rocznego; 
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1d) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń 

w ściekach lub - w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalnych ilości 

zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę 

wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz 

przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania; 

1e) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było 

wymagane; 

2) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz 

odprowadzania ścieków; 

3) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz 

odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych 

powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków; 

4) opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu 

odprowadzanych ścieków; 

5) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków; 

6) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych. 

6. Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze 

wykorzystanie ścieków, oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, 

zawiera określenie: 

1) ilości, składu i rodzaju ścieków; 

2) jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania; 

3) powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania 

ścieków. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odstąpić od niektórych 

wymagań dotyczących operatu, z wyłączeniem wymagania, o którym mowa w ust. 2 pkt 

2a. 

10. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres 

instrukcji gospodarowania wodą, kierując się funkcją urządzeń wodnych oraz 

koniecznością zaspokojenia potrzeb wodnych korzystających z wód, stosownie do 

posiadanych przez nich uprawnień. 

 

Art. 136. 

1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli: 

1) zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień 

ustalonych w pozwoleniu; 

2) urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w 

pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane; 

3) zakład nie realizuje obowiązków wobec innych zakładów posiadających pozwolenie 

wodnoprawne, uprawnionych do rybactwa oraz osób narażonych na szkody, albo nie 
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realizuje przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, 

ustalonych w pozwoleniu; 

4) zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny; 

5) zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia 

wodnoprawnego, z powodów innych niż określone w art. 135 pkt 3, lub nie korzystał 

z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat; 

[6) nastąpiła zmiana przepisów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;] 

<6) nastąpiła zmiana przepisów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 

ust. 2;> 

7) jest to konieczne dla osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wynikającym z 

planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód 

regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni i uzasadnione wynikami 

monitoringu wód[.]<;> 

<8) nastąpiło zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych i jest to uzasadnione 

danymi z monitoringu wód oraz wynikami dodatkowego przeglądu pozwoleń 

wodnoprawnych, o którym mowa w art. 113c ust. 1 pkt 2.> 

[2. Przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków 

do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń 

właściwy organ dokonuje co najmniej raz na 4 lata; w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1, właściwy organ z urzędu może cofnąć lub 

ograniczyć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania.] 

<2. Przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do 

wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń, 

właściwy organ dokonuje co najmniej raz na 4 lata.> 

<3. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego dokonuje dodatkowego 

przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do 

wód lub do ziemi, jeżeli na podstawie wyników monitoringu wód lub innych danych, 

w tym danych uzyskanych w toku opracowywania projektu programu wodno-

środowiskowego kraju lub jego aktualizacji, Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej stwierdził, że jest zagrożone osiągnięcie celów środowiskowych. 

4. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1, organ właściwy do wydania 

pozwolenia wodnoprawnego może z urzędu cofnąć lub ograniczyć pozwolenie 

wodnoprawne bez odszkodowania.> 

 

Art. 153. 

1. Kataster wodny jest systemem informacyjnym o gospodarowaniu wodami, składającym 

się z dwóch działów (Dział I i Dział II). 

2. W Dziale I katastru wodnego gromadzi się i aktualizuje dane dotyczące: 

1) sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i meteorologicznych posterunków 

obserwacyjno-pomiarowych; 

1a) przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych; 

[2) zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz 

sieci stacjonarnych obserwacji wód; 
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3) ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych;] 

<2) zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód podziemnych, 

lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci stacjonarnych 

obserwacji wód; 

3) ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych oraz zasobów wód podziemnych, 

w tym dostępnych zasobów wód podziemnych;> 

4) wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej; 

5) źródeł i charakterystyki zanieczyszczeń punktowych oraz obszarowych; 

6) stanu biologicznego środowiska wodnego oraz terenów zalewowych; 

7) obwodów rybackich oraz rybackiej przydatności wód (bonitacji); 

8) użytkowania wód wraz z charakterystyką korzystania z wód; 

8a) profili wody w kąpieliskach; 

9) pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych wydawanych na 

podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczących korzystania z 

wody; 

9a) ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

określonych w pozwoleniach, o których mowa w pkt 9; 

10) urządzeń wodnych; 

11) stref i obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy; 

[11a) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi;] 

<11a) obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarów, o 

których mowa w art. 88d ust. 2;> 

12) spółek wodnych. 

3. Dział II katastru wodnego zawiera: 

1) program wodno-środowiskowy kraju; 

2) dokumenty planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a-5; 

3) listy, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 8 i w art. 92 ust. 3 pkt 14. 

4. Źródłem danych katastru wodnego w zakresie nieruchomości jest ewidencja 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 2010 r. Nr 193, poz. 1287). 

 

Art. 154. 

1. Kataster wodny, o którym mowa w art. 153, prowadzi się dla obszaru państwa z 

uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. 

[2. Kataster wodny dla obszaru państwa prowadzony jest przez Prezesa Krajowego Zarządu 

i obejmuje dane określone w art. 153 ust. 2 pkt 1-3 i 10 oraz w ust. 3.] 

<2. Kataster wodny dla obszaru państwa prowadzony jest przez Prezesa Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej i obejmuje dane określone w art. 153 ust. 2 pkt 1–3, 

10, 11a oraz w ust. 3.> 
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3. Kataster wodny dla regionu wodnego prowadzony jest przez dyrektora regionalnego 

zarządu i obejmuje dane określone w art. 153 ust. 2 i 3. 

 

Art. 155. 

1. Organy administracji publicznej, instytuty badawcze, a także zakłady oraz właściciele 

urządzeń wodnych obowiązani są do nieodpłatnego przekazywania danych niezbędnych 

do prowadzenia katastru wodnego. 

2. Kataster wodny jest udostępniany do wglądu nieodpłatnie. 

[3. Wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie odbywa 

się na podstawie przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska, regulujących zasady 

dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.] 

<3. Wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie 

odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.> 

4. Za przygotowanie i udostępnienie danych w innej formie niż określona w ust. 2 i 3 organ 

administracji publicznej lub upoważniona jednostka organizacyjna pobiera opłatę. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu na warunkach 

określonych w ust. 4 oraz sposób ich przygotowania; 

2) wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z katastru wodnego 

podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w ust. 4, przy czym 

maksymalna opłata nie może być wyższa niż 1.000 zł. 

6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister uwzględni zasady zawarte w 

ust. 2-3 oraz kierować się będzie uwarunkowaniami prawnymi, którym podlegają dane 

gromadzone w katastrze wodnym, zakresem czynności koniecznych do przygotowania 

danych w żądanej formie, a także możliwościami technicznymi pozwalającymi na 

przygotowanie i udostępnianie danych. 

7. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Art. 155a. 

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

[1) wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa 

w art. 113 ust. 4, na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny 

osiągania celów środowiskowych;] 

<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. 
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2. Badania i oceny stanu wód powierzchniowych, stanu wód podziemnych oraz obszarów 

chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, dokonuje się w ramach państwowego 

monitoringu środowiska. 

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje badania wód powierzchniowych w 

zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych. 

[4. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje badania wód 

powierzchniowych w zakresie elementów hydrologicznych i morfologicznych.] 

<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. W uzasadnionych przypadkach Główny Inspektor Ochrony Środowiska w porozumieniu z 

Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dokonuje, na podstawie wyników 

badań, o których mowa w ust. 3-6, kompleksowej oceny stanu wód na obszarach dorzeczy 

z uwzględnieniem podziału na regiony wodne oraz, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką 

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

<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. 
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USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2013 r. poz. 

627, 628 i 842) 

Art. 56. 

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić w stosunku do gatunków: 

1) objętych ochroną ścisłą - na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 

ust. 1 pkt 9 i ust. 1a pkt 4 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 11 i 16 i ust. 1a pkt 1, 7 i 8; 

2) objętych ochroną ścisłą i częściową - na czynności podlegające zakazom określonym 

w art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 52 ust. 1 i 1a, jeżeli zezwolenie dotyczy obszaru 

wykraczającego poza granice dwóch województw lub jeżeli ma to związek z 

działaniami podejmowanymi przez ministra właściwego do spraw środowiska, w 

tym dotyczącymi realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej, programów ochrony gatunków zagrożonych 

wyginięciem lub umów międzynarodowych. 

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania i na obszarach 

morskich może zezwolić w stosunku do gatunków: 

1) objętych ochroną częściową - na czynności podlegające zakazom określonym w art. 

51 ust. 1 i 1a oraz art. 52 ust. 1 i 1a; 

2) objętych ochroną ścisłą - na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 

ust. 1 pkt 1-8, 10 i 11 i ust. 1a pkt 1-3 i 5 oraz art. 52 ust. 1 pkt 2, 4-10 i 12-15 i ust. 

1a pkt 2-6. 

2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do obszarów morskich, właściwość 

miejscową regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustala się wzdłuż wybrzeża na 

terenie danego województwa. 

2b. Minister właściwy do spraw środowiska na obszarze parku narodowego może, po 

zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego, zezwolić w stosunku do gatunków 

objętych ochroną na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 i 1a 

oraz art. 52 ust. 1 i 1a. 

3. (uchylony). 

4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, z zastrzeżeniem ust. 4c, 4d i 5, mogą być 

wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie są szkodliwe dla 

zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych 

gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz: 

1) leżą w interesie ochrony dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów 

lub ochrony siedlisk przyrodniczych lub 

2) wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw 

rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia, 

lub 

3) leżą w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, lub 

4) są niezbędne w realizacji badań naukowych, działań edukacyjnych lub celów 

związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub 

grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania 

roślin, lub 

5) umożliwiają, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym 

stopniu, zbiór, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów roślin lub grzybów oraz 
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chwytanie, pozyskiwanie lub przetrzymywanie okazów zwierząt gatunków objętych 

ochroną w liczbie określonej przez wydającego zezwolenie, lub 

6) w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków 

wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - wynikają z 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o 

charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi 

skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub 

7) w przypadku gatunków innych niż wymienione w pkt 6 - wynikają ze słusznego 

interesu strony lub koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym 

wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z 

korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska. 

4a. Warunek wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, w przypadku gatunków 

ptaków dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących 

ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. 

4b. Warunek wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w przypadku gatunków 

ptaków dotyczy szkód w odniesieniu do zbóż, inwentarza żywego, lasów, rybostanu lub 

wody. 

4c. Zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków ptaków, 

określonym w art. 52 ust. 1 pkt 13, mogą być wydane w przypadku braku rozwiązań 

alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym 

stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt. 

4d. Zezwolenia na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 9 i ust. 1a 

pkt 4 oraz art. 52 ust. 1 pkt 11 i ust. 1a pkt 7, mogą być wydane, jeżeli czynności te nie są 

szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji 

chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. 

5. Zezwolenia na pozyskiwanie roślin, zwierząt lub grzybów gatunków, o których mowa w 

art. 48 pkt 1 lit. c, art. 49 pkt 1 lit. c oraz art. 50 pkt 1 lit. c, mogą być wydane, jeżeli nie 

są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących 

populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. 

6. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, mogą być wydane na wniosek zawierający 

odpowiednio: 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 

2) cel wykonania wnioskowanych czynności; 

3) opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie; 

4) nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i 

polskim, jeżeli polska nazwa istnieje; 

5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do 

ustalenia; 

6) wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub 

zabijania zwierząt albo sposobu zbioru roślin i grzybów lub sposobu wykonania 

innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu 

wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń; 

7) wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta. 

7. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, zawierają odpowiednio: 
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1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; 

2) nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i 

polskim, jeżeli polska nazwa istnieje; 

3) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie, o ile jest to możliwe do 

ustalenia; 

4) opis czynności, na które wydaje się zezwolenie; 

5) wskazanie dozwolonych metod i sposobów chwytania, odławiania lub zabijania 

zwierząt albo sposobów zbioru roślin i grzybów lub sposobów wykonania innych 

czynności, na które wydaje się zezwolenie; 

6) określenie czasu i miejsca wykonania czynności, których dotyczy zezwolenie; 

7) wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta; 

8) określenie terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia; 

9) warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji chronionych gatunków 

roślin, zwierząt lub grzybów i ich siedlisk. 

7a. Organy właściwe do wydania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, dokonują 

kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie zezwoleniach. 

7b. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie 

wydane przez organy właściwe do wydania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b. 

7c. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 7b, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do 

wykonywania czynności kontrolnych, miejsca i zakresu kontroli oraz podstawy prawnej 

do jej wykonywania. 

7d. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania 

jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 7b. 

7e. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do: 

1) wstępu na teren należący do podmiotu kontrolowanego; 

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich 

odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów. 

7f. Wstęp na teren należący do podmiotu kontrolowanego oraz wykonywanie czynności 

kontrolnych następują w obecności właściciela lub posiadacza nieruchomości. 

7g. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół. 

7h. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany. 

7i. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany protokół 

podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole adnotacji 

o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany. 

7j. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, 2 i 2b, cofa się jeżeli podmiot, który uzyskał 

zezwolenie, nie spełnia zawartych w nim warunków. 

7k. Potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zezwoleniem zwolnienie z zakazów 

wydane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w 

sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. 

WE L 61 z 03.03.1997, str. 1, z późn. zm.) traktuje się w odniesieniu do okazów 

gatunków, dla których je wydano, jako zwolnienie równoważne wydanemu na podstawie 

ust. 1, 2 i 2b, jeżeli dotyczy zakazu: 

1) przetrzymywania martwych okazów gatunków; 
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2) posiadania, darowizny, transportu, wwożenia lub wywożenia przez 

wewnątrzwspólnotową granicę państwa oraz czynności, które zostały w tym 

zwolnieniu dopuszczone w stosunku do okazów gatunków. 

8. Regionalny dyrektor ochrony środowiska do dnia 31 stycznia każdego roku składa 

Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska raport o wydanych w roku poprzednim 

zezwoleniach, o których mowa w ust. 2, zawierający informacje, o których mowa w ust. 

7 pkt 2-7, a także informację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli 

spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach. Raport zawiera również 

informację o wydanych upoważnieniach, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 3. 

8a. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska do dnia 30 czerwca każdego roku składa 

informacje, o których mowa w ust. 8, ministrowi właściwemu do spraw środowiska. 

8b. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska do dnia 30 czerwca każdego roku składa 

ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport o wydanych w roku poprzednim 

zezwoleniach, o których mowa w ust. 1, zawierający informacje, o których mowa w ust. 

7 pkt 2-7, a także informację o wykorzystaniu zezwoleń oraz wynikach kontroli 

spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach. Raport zawiera również 

informację o pomocy udzielonej zwierzętom na podstawie art. 52 ust. 2 pkt 4. 

9. Minister właściwy do spraw środowiska przygotowuje i przedstawia Komisji Europejskiej 

raporty dotyczące ochrony gatunkowej, których obowiązek sporządzania wynika z 

przepisów prawa Unii Europejskiej. 

<10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2b, zastępuje się decyzją o warunkach 

prowadzenia działań, o której mowa w art. 118 ust. 8, jeżeli nałożono obowiązek 

uzyskania takiej decyzji. Do decyzji stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4–5 oraz 

7–8.> 

 

[Art. 118. 

1. Prowadzenie robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów 

przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz 

innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne - na terenach o szczególnych 

wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia 

roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o 

walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, 

występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc 

masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, następuje na podstawie decyzji 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ustala warunki prowadzenia robót. 

2. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na 

budowę na podstawie rozdziału 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).] 

<Art. 118. 

1. Zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wymaga prowadzenie, na 

obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 i 7–9, w 

obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. 

o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych, następujących 

działań: 

1) wymienionych w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 
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2) melioracji wodnych; 

3) wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach 

szczególnego korzystania z wód; 

4) innych niż wymienione w pkt 1–3 działań obejmujących roboty ziemne mogące 

zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe. 

2. W zgłoszeniu określa się: 

1) lokalizację, rodzaj, zakres, sposób i termin prowadzenia działań, o których 

mowa w ust. 1; 

2) w przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. – Prawo wodne, jeżeli jest to możliwe – także termin i zakres działań 

objętych zgłoszeniem, prowadzonych w przeszłości na obszarze, którego dotyczy 

zgłoszenie. 

3. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, w stosunku do których nie przeprowadzono oceny oddziaływania na 

środowisko, do zgłoszenia należy dołączyć decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

4. W przypadku gdy działania, o których mowa w ust. 1, wykraczają poza obszar 

jednego województwa, zgłoszenia dokonuje się regionalnemu dyrektorowi ochrony 

środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, 

na którym mają być prowadzone te działania. 

5. Zgłoszenia należy dokonać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia 

wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych, a jeżeli te pozwolenia nie są wymagane – przed 

rozpoczęciem działań, o których mowa w ust. 1.  

6. Do prowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, można przystąpić: 

1) jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor 

ochrony środowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu; 

2) nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich 

rozpoczęcia.  

7. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wnosi sprzeciw, jeżeli: 

1) zgłoszenie dotyczy działań objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, a ta decyzja nie została wydana; 

2) prowadzenie działań objętych zgłoszeniem narusza przepisy dotyczące form 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 i 7–9, lub obrębów 

ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o 

rybactwie śródlądowym. 

8. W decyzji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, regionalny dyrektor ochrony środowiska 

może nałożyć obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań, jeżeli 

prowadzenie działań, o których mowa w ust. 1, może: 

1) naruszać przepisy dotyczące form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1–5 i 7–9, lub obrębów ochronnych wyznaczonych na podstawie 

ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym; 

2) spowodować pogorszenie stanu środowiska, a w szczególności może znacząco 

negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów chronionych, naruszać 
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zakazy w nich obowiązujące, lub znacząco negatywnie oddziaływać na siedliska 

przyrodnicze, chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów, lub ich siedliska.  

9. Jeżeli prowadzenie działań, o których mowa w ust. 1, może znacząco oddziaływać na 

obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska, wydając decyzję, o 

której mowa w ust. 6 pkt 1, w której nałożył obowiązek uzyskania decyzji o 

warunkach prowadzenia działań, stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz nakłada obowiązek 

przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

Przepisy art. 97 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się odpowiednio.> 

 

<Art. 118a. 

1. Wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań, jeżeli obowiązek uzyskania tej 

decyzji nałożono na podstawie art. 118 ust. 8, następuje przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, a jeżeli pozwolenia te nie są 

wymagane – przed rozpoczęciem prowadzenia działań, o których mowa w art. 118 

ust. 1. 

2. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań zawiera w 

szczególności: 

1) miejsce prowadzenia działań; 

2) rodzaj, zakres oraz sposób prowadzenia działań; 

3) termin prowadzenia działań; 

4) propozycję warunków prowadzenia działań; 

5) uzasadnienie prowadzenia działań; 

6) w przypadku prowadzenia działań w obwodzie rybackim – wskazanie 

użytkownika tego obwodu. 

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

podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 lub art. 52 ust. 1, wniosek zawiera 

także informacje określone w art. 56 ust. 6. 

4. Do wniosku dołącza się: 

1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z 

rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym prowadzone będą 

działania, o których mowa w art. 118 ust. 1; 

2) w przypadku działań, o których mowa w art. 118 ust. 1 pkt 2 – mapę 

zawierającą informacje z ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz 

zmeliorowanych gruntów, o której mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. – Prawo wodne; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 118 ust. 9 – raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. 

5. W decyzji o warunkach prowadzenia działań określa się: 

1) miejsce prowadzenia działań; 

2) rodzaj, zakres oraz sposób prowadzenia działań; 
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3) warunki prowadzenia działań, wynikające z konieczności ochrony cennych 

wartości przyrodniczych, a także zapobiegania lub ograniczania oddziaływania 

planowanych działań na środowisko przyrodnicze; 

4) termin prowadzenia działań. 

6. Jeżeli wnioskowany zakres lub sposób prowadzenia działań, o których mowa w art. 

118 ust. 1, powodowałby znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony 

obszarów chronionych, siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin, zwierząt 

lub grzybów, lub ich siedliska, którego nie można wyeliminować lub istotnie 

ograniczyć przez określenie warunków ich prowadzenia, regionalny dyrektor 

ochrony środowiska może, za zgodą wnioskodawcy, określić inny od wnioskowanego 

zakres lub sposób prowadzenia tych działań. W przypadku braku zgody 

wnioskodawcy regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia wydania decyzji o 

warunkach prowadzenia działań. 

7. Jeżeli stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska 

przeprowadza taką ocenę przed wydaniem decyzji o warunkach prowadzenia 

działań. Przepisy działu V rozdziału 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się 

odpowiednio. 

8. Decyzja o warunkach prowadzenia działań zastępująca zezwolenie, o którym mowa 

w art. 56 ust. 1, wymaga uzgodnienia z Generalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska. Do uzgodnienia nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

9. Decyzja o warunkach prowadzenia działań zastępująca zezwolenie, o którym mowa 

w art. 56 ust. 2b, wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw 

środowiska. Do uzgodnienia nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

10. Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań 

jest wnioskodawca, właściciel wody, użytkownik obwodu rybackiego i właściciele 

nieruchomości objętych działaniami, o których mowa w art. 118 ust. 1.  

11. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia 

działań przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego. 

12. Decyzję o warunkach prowadzenia działań wydaje regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. 

13. W przypadku działań, o których mowa w art. 118 ust. 1, wykraczających poza 

obszar jednego województwa decyzję o warunkach prowadzenia działań wydaje 

regionalny dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje 

się największa część terenu, na którym mają być prowadzone te działania, w 

porozumieniu z właściwymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska. 

Art. 118b. 

Przepisów art. 118 i art. 118a nie stosuje się do: 

1) działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzono ocenę 
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oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w trakcie której uzgodniono 

realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska; 

2) rozbiórki i modyfikacji tam bobrowych oraz zasypywania nor bobrów, 

prowadzonych zgodnie z zezwoleniem, wydanym na podstawie art. 56 ust. 1, 2 

lub 2b, lub zarządzeniem, wydanym na podstawie art. 56a; 

3) usuwania drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

zgodnie z decyzją wydaną na podstawie art. 88l ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. – Prawo wodne;  

4) działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

wodne, obejmujących: 

a) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód 

powierzchniowych w terminie od dnia 15 sierpnia do końca lutego, 

b) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód 

powierzchniowych w terminie od dnia 15 sierpnia do końca lutego, poza 

obszarami Natura 2000, w których przedmiotem ochrony jest siedlisko 

przyrodnicze nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 

(Ranunculion fluitantis), o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 26,  

c) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych 

wód powierzchniowych, których wiek nie przekracza 10 lat, 

d) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych 

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

momentu ich powstania, 

e) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów 

utrudniających swobodny przepływ wód, 

f) udrażnianie przepustów i odcinków śródlądowych wód powierzchniowych 

pod obiektami mostowymi lub w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów, 

g) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody budowli 

regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli lub urządzeń 

wodnych.> 

 

Art. 131. 

Kto: 

1) prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami gatunków 

podlegających ochronie na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, 

nie posiada lub nie przekazuje odpowiedniej dokumentacji stwierdzającej legalność 

pochodzenia zwierzęcia, 

1a) chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta, o których mowa w art. 49 pkt 1 lit. a 

i b przy użyciu urządzeń, sposobów lub metod, o których mowa w art. 54, 

2) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom utworzy lub prowadzi ogród botaniczny, 

ogród zoologiczny lub ośrodek, 

3) przeprowadzając likwidację ogrodu zoologicznego lub ośrodka nie zapewni 

przebywającym tam zwierzętom warunków odpowiadających ich potrzebom 

biologicznym, 
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4) narusza zakazy dotyczące zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, o 

których mowa w art. 73 ust. 1, 

4a) nie zachowując należytej ostrożności dopuszcza do ucieczki zwierzęcia z gatunku, o 

którym mowa w art. 73 ust. 1 lub art. 120 ust. 2, 

5) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom przenosi z ogrodu botanicznego lub 

ogrodu zoologicznego do środowiska przyrodniczego rośliny lub zwierzęta 

gatunków zagrożonych wyginięciem, 

6) wykonuje prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych w obrębie bryły korzeniowej drzew lub 

krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach w sposób znacząco szkodzący 

drzewom lub krzewom, 

7) stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach w sposób 

znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom, 

[8) bez decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wbrew ustalonym w niej 

warunkom prowadzi na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych roboty 

polegające na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także 

roboty melioracyjne, odwodnienia budowlane oraz inne roboty ziemne zmieniające 

stosunki wodne,] 

<8) prowadzi działania wymagające zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1, 

bez dokonania tego zgłoszenia albo niezgodnie z decyzją o wyrażeniu sprzeciwu, 

o której mowa w art. 118 ust. 6 pkt 1, albo bez uzyskania decyzji o warunkach 

prowadzenia działań, o której mowa w art. 118 ust. 8, w przypadku nałożenia 

obowiązku jej uzyskania.> 

9) wprowadza do środowiska przyrodniczego lub przemieszcza w tym środowisku 

rośliny, zwierzęta lub grzyby gatunków obcych, 

10) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom sprowadza do kraju, przetrzymuje, 

prowadzi hodowlę, rozmnaża lub sprzedaje na terenie kraju rośliny, zwierzęta lub 

grzyby gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska 

przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym, 

11) nie powiadamia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wójta, burmistrza 

albo prezydenta miasta o odkryciu kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, 

12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 

trzcinowiska lub szuwary, 

13) wbrew przepisom art. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy 

siedliska roślin, zwierząt lub grzybów' 

14) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, 

zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową 

- podlega karze aresztu albo grzywny. 
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USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O 

ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1235 i 1238) 

Art. 72. 

1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: 

1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, 

decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu 

na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych 

na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 

243, poz. 1623, z późn. zm.); 

2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 

4)  koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, poszukiwanie lub 

rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, 

wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji, podziemne składowanie odpadów oraz podziemne składowanie 

dwutlenku węgla - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze; 

5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i 

górnicze; 

[6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanego na 

podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;] 

<6) pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na 

wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach 

szczególnego korzystania z wód – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. – Prawo wodne;> 

[7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz 

budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień 

budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach 

o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których 

znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia 

przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach 

masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, 

zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - 

wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;] 

8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 

2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.); 
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9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.); 

10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687); 

11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z 

dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z 

późn. zm.); 

12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.); 

13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z 

późn. zm.); 

14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. 

Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 951); 

15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 

16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.), o ile jest to wymagane; 

17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o 

odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136); 

18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych; 

18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 

czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 

19) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska 

odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 

listopada 2000 r. - Prawo atomowe; 

20) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 

3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.); 

21) zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

1a. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem 

zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu 
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użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane. 

2. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w 

przypadku zmiany: 

1) decyzji, o których mowa w ust. 1, polegających na: 

a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących 

powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją, 

b) zmianie danych wnioskodawcy; 

1a) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, polegających na odstąpieniu od 

zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym: 

a) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 

zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 

b) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne 

- które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach; 

2) decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na: 

a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność, 

b) przeniesieniu decyzji na inny podmiot. 

2a. Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem 

zezwoleń, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie 

dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia. 

3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 

o których mowa w ust. 1. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w 

którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z 

zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. 

4. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła 

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który 

została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w 

ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, 

że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się 

warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia. 

4a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje zażalenie. 

4b. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 18a, może nastąpić w 

terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 

ostateczna. 

5. W okresie, o którym mowa w ust. 3, 4 i 4b, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest 

wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w ust. 1, lub gdy 

wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji 

przedsięwzięcia. 
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5a. Dla obiektu energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe wydaje się jedną decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

uzyskana przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu 

energetyki jądrowej wydawaną na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz 

inwestycji towarzyszących wypełnia wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę 

obiektu jądrowego przewidziany ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. 

6. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, dotyczących 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej 

wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią 

oraz z dokumentacją sprawy. 

7. (uchylony). 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO WODNE ORAZ 

NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 32, poz. 159) 

 

[Art. 10. 

1. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przygotują plany zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych w terminie do dnia 22 listopada 2015 r. 

2. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej dokonają przeglądu oraz w razie 

potrzeby pierwszej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów 

wodnych w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r. 

3. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych podlegają ogłoszeniu w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym województw, których dotyczą, nie później niż do dnia 

22 grudnia 2015 r.] 

 

Art. 11. 

1. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: 

1) przygotuje: 

a) wstępną ocenę ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2011 r., 

b) mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w terminie 

do dnia 22 grudnia 2013 r., 

c) plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy w terminie 

do dnia 22 listopada 2015 r.; 

2) dokona: 
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a) przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej aktualizacji wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2018 r., 

b) przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej aktualizacji map zagrożenia 

powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 

2019 r., 

c) przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej aktualizacji planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy w terminie do dnia 22 listopada 

2021 r. 

[2. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy podlegają ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie później niż do 

dnia 22 grudnia 2015 r.] 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. Nr 

163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) 

Art. 23. 

1. Udzielenie koncesji na: 

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych oraz 

wydobywanie tych rud ze złóż, a także podziemne składowanie odpadów 

promieniotwórczych, wymaga opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki; 

[2) wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów 

bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią wymaga uzgodnienia z 

organem odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do 

wydania pozwolenia wodnoprawnego;] 

<2) wydobywanie kopalin z gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów, 

o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), wymaga uzgodnienia z organem 

odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii organu właściwego do wydania 

pozwolenia wodnoprawnego;> 

3) wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż, podziemne 

bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie dwutlenku 

węgla wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki; 

4) podziemne składowanie dwutlenku węgla wymaga uzyskania opinii Komisji 

Europejskiej. 

2. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie koncesji na: 

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny albo poszukiwanie lub 

rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla wymaga 

opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 

wykonywania zamierzonej działalności; 
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2) wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie 

dwutlenku węgla wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) 

właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; 

kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub 

sposobem korzystania z nieruchomości określonym w sposób przewidziany w art. 7. 

3. Udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny przesyła do Komisji 

Europejskiej kopię wniosku o udzielenie koncesji na podziemne składowanie dwutlenku 

węgla wraz z załącznikami oraz projekt decyzji, w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wniosku. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, organ koncesyjny wydaje decyzję: 

1) po otrzymaniu opinii Komisji Europejskiej albo 

2) po otrzymaniu od Komisji Europejskiej informacji o rezygnacji z wydawania opinii. 

 


