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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 15 lipca 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne 

(druk nr 451) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z art. 407 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w 

dotychczasowym brzmieniu, do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, przepis powodował wątpliwości, czy za 

przejaw zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych może być uznana również umowa 

zawarta z nim przez wnioskodawcę, obejmująca postanowienia w zakresie odbioru ścieków 

przemysłowych zawierających takie substancje.  

W konsekwencji organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych 

kwestionowały tak wyrażoną wolę właściciela urządzeń, wymagając od wnioskodawcy 

dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wprowadzanie do urządzeń 

kanalizacyjnych ścieków przemysłowych.  

W noweli zaproponowano, aby do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, mogła być dołączana, zamiast 

zgody właściciela urządzeń, umowa obejmująca zobowiązanie do odbioru tych ścieków 

zawarta z właścicielem urządzeń. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę posłów w dniu 17 czerwca 2021 r. (druk 

sejmowy nr 1281).  

Pierwsze czytanie miało miejsce w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, w dniu 18 czerwca. Komisja wniosła o przyjęcie projektu bez poprawek. Po 

przeprowadzeniu drugiego czytania niezwłocznie przystąpiono do III czytania.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 243 posłów, przy 125 głosach przeciw i 73 głosach 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W art. 407 ust. 5 ustawy – Prawo wodne posłużono się określeniem „umowa obejmująca 

zobowiązanie do odbioru ścieków”. Prawo wodne nie zawiera dotychczas regulacji 

dotyczącej takiej umowy. W art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mowa jest natomiast o „umowie 

o odprowadzanie ścieków”.  

Jeżeli zamysłem ustawodawcy nie było to, aby surogat zgody na wprowadzanie do 

urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego, stanowiła każda umowa zawierająca zobowiązanie 

właściciela urządzeń do odbioru ścieków, natomiast miał on na myśli umowę 

o odprowadzanie ścieków - umowę nazwaną, o której mowa w ustawie o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, należy rozważyć przyjęcie 

odpowiedniej poprawki. 

Propozycja poprawki 

w art. 1, w ust. 5 wyrazy „umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą 

z właścicielem tych urządzeń” zastępuje się wyrazami „umowę o odprowadzanie ścieków 

obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń”. 
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