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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 19 września 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1306) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa nowelizuje Prawo wodne w kilku obszarach. Wśród zmian należy wymienić: 

1) zmianę przepisów mającą na celu implementację: a) dyrektywy Komisji (UE) 

2017/845 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy 

opracowaniu strategii morskich oraz b) dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 

r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany 

pochodzenia rolniczego, 

2) przeniesienie zadań (kompetencji) niektórych innych organów na organy 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i przeniesienie zadań w ramach Wód 

Polskich, 

3) zmianę przepisów dotyczących finansowania niektórych zadań administracji wodnej, 

4) zmianę niektórych przepisów dotyczących postępowań w sprawie pozwoleń i zgód 

wodnoprawnych, 

5) zmianę terminów wykonywania niektórych obowiązków wynikających z prawa 

wodnego, 

6) zmiany o charakterze terminologicznym. 
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Ustawa nowelizuje też kilka innych ustaw w zakresie związanym z Prawem wodnym, 

tj.: ustawę - Prawo budowlane, ustawę o działach administracji rządowej, ustawę o żegludze 

śródlądowej, ustawę o nawozach i nawożeniu oraz ustawę o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem kilku 

zmian Prawa wodnego, które wejdą w życie z dniem 31 grudnia 2019 r. lub 1 stycznia 2020 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

wpłynął do Sejmu 16 lipca 2019 r. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w 

ramach której odbyło się I czytanie, przedstawiła sprawozdanie w dniu 8 sierpnia. Komisja 

wprowadziła w projekcie kilkanaście zmian redakcyjnych i kilka merytorycznych, w tym 

przesunęła termin wejścia w życie przepisów Prawa wodnego dotyczących obowiązku 

stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranych wód oraz 

pomiar ilości i temperatury wprowadzonych ścieków z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 

stycznia 2027 r. Drugie czytanie odbyło się 30 sierpnia. Zgłoszono na nim jedną poprawkę, 

która została przyjęta w trzecim czytaniu w dniu 11 września. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń prawno-legislacyjnych. 

 

 

Główny ekspert ds. legislacji 
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