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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> 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 8 lipca 2021 r.  

 

o zmianie ustawy – Prawo wodne 

 

(druk nr 451) 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784) 

 

Art. 407. 

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1)   operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz 

z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń 

specjalistycznych; 

2)   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana; 

2a)  
(16)

 w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik 

graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy 

obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a 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; 

3)   wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o 

warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane; 

4)   ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana; 
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5)    wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości 

usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu 

oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych 

budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia 

umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez 

kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą zawierający opis 

sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników 

odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, których dotyczy instrukcja gospodarowania 

wodą, w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów 

korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą. 

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na 

odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację 

hydrogeologiczną, jeżeli jest wymagana. 

[5. 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.] 

<5. 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 lub obowiązującą na dzień 

złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą 

z właścicielem tych urządzeń.> 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi i zamieści na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego jego obsługę wzór wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 
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