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

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 21 marca 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne 

(druk nr 655) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne zmierza do uproszczenia zasad tworzenia 

miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.  

Zgodnie z art. 16 pkt 28 Prawa wodnego, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli, to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód 

powierzchniowych niebędący kąpieliskiem. Kąpielisko z kolei, to wyznaczony przez radę 

gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez 

dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem że nie wydano tam stałego zakazu kąpieli 

(art. 16 pkt 22 Prawa wodnego).  

Zgodnie z art. 39 Prawa wodnego w dotychczasowym brzmieniu, przypadku gdy nie jest 

uzasadnione utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej 

aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, 

określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. 

Wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wymaga także zgłoszenia 

wodnoprawnego (art.  394 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego). 

W noweli zaproponowano, aby utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli wymagało zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze 

względu na planowaną lokalizację tego miejsca.  
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Wniesienie tego zgłoszenia oznaczać będzie także dokonanie za pośrednictwem wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta zgłoszenia wodnoprawnego na wyznaczenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w zakresie i na warunkach wskazanych w 

zgłoszeniu. 

Organizator będzie mógł utworzyć miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, 

jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia albo przed upływem terminu na wniesienie 

sprzeciwu przekaże zawiadomienie o braku sprzeciwu. 

Organ właściwy do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia wodnoprawnego na wyznaczenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, będzie mógł wnieść taki sprzeciw w 

terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów w dniu 25 lutego 2022 r. (druk 

sejmowy nr 2051). Jego pierwsze czytanie miało miejsce w Komisji Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.  

W drugim czytaniu posłowie zgłosili do projektu jedną poprawkę, odrzuconą w trzecim 

czytaniu.  

Za przyjęciem ustawy głosowało 455 posłów, przy braku głosów przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1. W związku z nadaniem art. 39 Prawa wodnego nowego brzmienia, odesłanie zawarte w 

art. 17 ust. 2 pkt 1 tej ustawy stało się nieprawidłowe, a biorąc pod uwagę korekty w art. 

39, powinno ono trafić do ust. 8 pkt 2 w tym przepisie. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt…) w brzmieniu: 

„…) w art. 17 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 39 ust. 7” zastępuje się wyrazami „art. 39 

ust. 8 pkt 2”; 

 



– 3 – 

2. Art. 39 ust. 9 oraz ust. 10 pkt 1 wymagają doprecyzowania, od którego dnia rozpoczyna 

bieg termin na wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia wodnoprawnego. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 1, w art. 39 w ust. 9 oraz w ust. 10 w pkt 1 po wyrazie „dni” dodaje się wyrazy 

„od dnia otrzymania zgłoszenia wodnoprawnego od wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta”; 

 

3. Zgodnie z art. 39 ust. 11, w przypadku gdy decyzja w sprawie wniesienia sprzeciwu, o 

którym mowa w art. 423 ust. 5, stanie się ostateczna i prawomocna, umarza się z 

mocy prawa postępowanie w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli.  

Art. 16 Kodeksu postepowania administracyjnego stanowi, że decyzje, od których nie 

służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy, są ostateczne, natomiast decyzje ostateczne, których nie można 

zaskarżyć do sądu, są prawomocne.  

Innymi słowy, każda decyzja prawomocna musi być także ostateczna, a wymienianie 

tych przymiotów decyzji obok siebie może tylko wprowadzać w błąd co do intencji 

ustawodawcy. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 1, w art. 39 w ust. 11 wyrazy „ostateczna i prawomocna” zastępuje się 

wyrazem „prawomocna”; 

 

4. Na podstawie art. 39 ust. 16, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może przed upływem 

terminu określonego w ust. 3 przyjąć zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 2, jeżeli otrzymał informację, o której 

mowa w ust. 10 pkt 3, o czym niezwłocznie zawiadamia organizatora miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania sprawy. 

 Przepis ten wymaga doprecyzowania, ponieważ można mieć wątpliwości, jak organ ma 

„przyjąć zgłoszenie”, które już przyjął (chodzi zapewne o zawiadomienie o braku sprzeciwu 

od zgłoszenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przed upływem terminu na 

wniesienie sprzeciwu w rozumieniu art. 39 ust. 3) oraz do czego się odnosi ostatni fragment 

przepisu. 

Propozycja poprawki 
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w art. 1 w pkt 1, w art. 39 ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, biorąc pod uwagę stopień 

skomplikowania sprawy, przekazać zawiadomienie o braku sprzeciwu od zgłoszenia 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 2, przed 

upływem terminu określonego w ust. 3, jeżeli otrzymał informację, o której mowa w ust. 

10 pkt 3. Zawiadomienie o braku sprzeciwu niezwłocznie przekazuje się organizatorowi 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.”. 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


