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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. 

o zmianie ustawy – Prawo wodne 

 

(druk nr 742 ) 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) 

 

Art. 264. 

1. Wody Polskie, w zakresie swojej właściwości, mogą rozporządzać nieruchomościami 

niebędącymi mieniem, o którym mowa w art. 261 ust. 1, przez ustanawianie 

ograniczonych praw rzeczowych, oddawanie w najem, dzierżawę lub użyczenie, a 

wpływy z tego tytułu stanowią ich przychód. 

2. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, w zakresie swojej właściwości, może 

rozporządzać nieruchomościami niebędącymi mieniem, o którym mowa w art. 261 ust. 1, 

przez ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, oddawanie w najem, dzierżawę lub 

użyczenie, a wpływy z tego tytułu stanowią dochód budżetu państwa. 

3. Do czynności prawnych dokonywanych przez Wody Polskie stosuje się art. 38-41 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 

oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529). 

4. Jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia nie przekracza 200 000 zł, 

rozporządzenie nieruchomością przez Wody Polskie wymaga uzyskania zgody ministra 

właściwego do spraw gospodarki wodnej, z wyłączeniem umów zawieranych na czas 

oznaczony, krótszy niż 3 lata, przy czym zgoda jest wymagana, jeżeli po umowie zawartej 

na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość. 

5. Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4, występują Wody Polskie. 

6. Wniosek o wyrażenie zgody, o którym mowa w ust. 5, określa: 

1)   przedmiot rozporządzenia, z wyszczególnieniem danych ewidencyjnych 

identyfikujących nieruchomość; 

2)   sposób rozporządzenia nieruchomością; 

3)   uzasadnienie gospodarcze czynności prawnej; 
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4)   wpływ czynności prawnej na wykonywanie zadań statutowych Wód Polskich; 

[5)   wartość nieruchomości oszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego.] 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wyraża zgodę, o której mowa w ust. 4, 

biorąc pod uwagę wpływ rozporządzenia nieruchomością na wykonywanie zadań 

statutowych Wód Polskich, konieczność osiągnięcia dobrego stanu wód oraz konieczność 

osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 

61. 

8. Czynność prawna dokonana z naruszeniem przepisów ust. 4 jest nieważna. 

 

Art. 545. 

[1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych na podstawie 

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i 1566) oraz decyzji, przed wydaniem których 

przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy 

niniejszej ustawy oraz ustawy zmienianej w art. 509 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą.] 

<1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w 

sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 

18 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999), stosuje się 

przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r.> 

<1a. Przepisy art. 64 ust. 2 pkt 3, art. 74 ust. 1 pkt 5, art. 77 ust. 2 pkt 3, art. 80 ust. 2, 

art. 81 ust. 3 oraz art. 90 ust. 1b 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 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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1b. Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji, przed wydaniem 

której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, o których 

mowa w ust. 1, przepisu art. 428 nie stosuje się.> 

2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

dotyczących ustalenia linii brzegu stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

dotyczących pozwoleń na budowę, zgłoszeń, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), a także decyzji 

wydawanych na podstawie: 

1)   ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566), 

2)   ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566), 

3)   ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122 i 1566), 

4)   ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 825 oraz z 2017 r. poz. 1566), 

5)   ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o 

szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 

592), 

6)   ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. poz. 835 i 993), 

7)   ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1731 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1566), 

8)   ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, 

z późn. zm.), 

9)   ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 

552 i 1566), 
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10)  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 oraz z 2017 r. poz. 635 i 

1566), 

11)  ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, 1920 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1529 i 1566), 

12)  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372), 

13)  ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1377, 

1381 i 1566) 

- stosuje się przepisy dotychczasowe. 

<3a. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy dotyczących:  

1) administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 298 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy zmienianej w art. 493, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy,  

2) odroczenia terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w 

art. 298 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 493, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

– stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3b. Do wymierzonych administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 298 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 493, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w tym do odraczania terminu ich płatności 

oraz z wpływów z tych kar, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3c. W sprawach administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 298 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 493, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, których termin płatności został odroczony przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3d. W terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza, na podstawie przepisów 

dotychczasowych, administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 298 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 493, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, za przekroczenie określonych w pozwoleniach 
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wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych warunków, dotyczycących ilości 

pobranej wody oraz ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej 

redukcji stężeń substancji w ściekach oraz masy substancji w odprowadzanych 

ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, 

paliwa lub wytworzonego produktu, które wystąpiło do dnia 31 grudnia 2017 r.> 

[4. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, 

niewymienionych w ust. 1-3, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że organem 

wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego jest Prezes Wód Polskich.] 

<4. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, 

niewymienionych w ust. 1–3d, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że organem 

wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego jest Prezes Wód Polskich, jeżeli przed 

dniem wejścia w życie ustawy organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego był w 

tych sprawach Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej albo dyrektor 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej.> 

5. Organy, które po wejściu w życie ustawy utracą właściwość do wydawania pozwoleń 

wodnoprawnych, niezwłocznie przekażą sprawy wszczęte i niezakończone organom 

właściwym w sprawach pozwoleń wodnoprawnych. 

6. Marszałkowie województw oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 

realizujące zadania marszałków województw określone w przepisach ustawy uchylanej w 

art. 573 przekażą właściwym dyrektorom zarządów zlewni Wód Polskich dokumentację 

niezbędną do realizacji zadań określonych w ustawie. 

7. Pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 573 

zachowują moc. 


