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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 9 marca 2022 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo wodne 
 

(druk nr 655) 

 
 

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 

2022 r. poz. 88 i 258) 

[Art.  39. 

1. W 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. 

2. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym 

niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie 

zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora; 

2) nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis granicy 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie topograficznej 

albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; 

3) wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; 

4) wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; 

5) wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli; 

6) wskazanie terminów poboru próbek wody; 
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7) opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym urządzeń 

sanitarnych; 

8) wskazanie sposobu gospodarki odpadami. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1) zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; 

2) informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko; 

3) uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska. 

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest niekompletny, wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

6. W przypadku braku uzupełnienia, o którym mowa w ust. 5, w wyznaczonym terminie 

wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

7. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, i 

dokumentami, o których mowa w ust. 4, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje 

do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi 

Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu 

granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli położonego na: terenie parku narodowego - także 

dyrektorowi parku narodowego, śródlądowej drodze wodnej - także właściwemu 

dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej, polskich obszarach morskich - także właściwemu 

terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego. Wody Polskie, właściciel wód, właściwy 

organ Inspekcji Ochrony Środowiska, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny 

inspektor sanitarny, dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej i 

dyrektor urzędu morskiego wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały, o której 

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii 

pozytywnej. 

8. Na obszarze parku narodowego miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli może 

zostać utworzone, jeżeli nie sprzeciwiają się postanowienia planu ochrony parku 

narodowego albo planu zadań ochronnych oraz zasady udostępniania parku 

narodowego.] 
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<Art. 39. 

1. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, funkcjonujące przez okres nie 

dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym, może zostać utworzone 

w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska. 

2. Utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wymaga zgłoszenia 

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na 

planowaną lokalizację tego miejsca. Wniesienie tego zgłoszenia oznacza 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 utworzenia miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. 

3. Organizator może 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 utworzenia miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 2, albo przed upływem terminu 

na wniesienie sprzeciwu przekaże zawiadomienie o braku sprzeciwu. 

4. Zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym 

mowa w ust. 2, zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres i siedzibę organizatora miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; 

2) nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis 

granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie 

topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania 

granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; 

3) wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli; 

4) wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie 

z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; 

5) wskazanie sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli, w tym terminów otwarcia i zamknięcia tego miejsca; 

6) opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym 

urządzeń sanitarnych i dostępności tego miejsca dla osób niepełnosprawnych; 
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7) wskazanie sposobu gospodarki odpadami dla miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli. 

5. Do zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o 

którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1) zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; 

2) uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska; 

3) poświadczenia wniesienia opłaty za zgłoszenie wodnoprawne; 

4) zgodę właściciela sztucznego zbiornika wodnego, w przypadku gdy utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ma nastąpić na terenie 

sztucznego zbiornika wodnego. 

6. Jeżeli zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o 

którym mowa w ust. 2, jest niekompletne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

wzywa do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

7. W przypadku niezastosowania się w terminie do wezwania, o którym mowa w ust. 6, 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 

8. Zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym 

mowa w ust. 2, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta przekazuje: 

1) w celu przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego organowi właściwemu w sprawach 

zgłoszeń wodnoprawnych, jednocześnie informując o tym fakcie organizatora 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli; 

2) do zaopiniowania właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska 

i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi 

sanitarnemu, a w przypadku miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 

położonego na: terenie parku narodowego ‒ także dyrektorowi parku 

narodowego, śródlądowej drodze wodnej ‒ także właściwemu dyrektorowi 

urzędu żeglugi śródlądowej, polskich obszarach morskich ‒ także właściwemu 

terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego. 

9. Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, państwowy powiatowy lub 

państwowy graniczny inspektor sanitarny, dyrektor parku narodowego, dyrektor 

urzędu żeglugi śródlądowej i dyrektor urzędu morskiego wyrażają opinie do 
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przekazanego zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje 

się za wyrażenie opinii pozytywnej.  

10. Do zgłoszenia wodnoprawnego nie stosuje się przepisów art. 421, art. 422 i art. 423 

ust. 5 pkt 2 w zakresie odnoszącym się do art. 396 ust. 1 pkt 7 i 8, a dodatkowo: 

1) termin na wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 21 dni; 

2) sprzeciw od zgłoszenia wodnoprawnego doręcza się organizatorowi oraz 

właściwemu w sprawie zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 2, wójtowi, burmistrzowi 

lub prezydentowi miasta; 

3) w przypadku braku wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia wodnoprawnego ‒ organ 

właściwy w sprawach zgód wodnoprawnych przekazuje w terminie 21 dni od 

dnia otrzymania zgłoszenia wodnoprawnego od wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta informację o tym fakcie właściwemu w sprawie zgłoszenia utworzenia 

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

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także organizatorowi. 

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. 

12. Na obszarze parku narodowego miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 

może zostać utworzone, jeżeli nie sprzeciwiają się temu postanowienia planu ochrony 

parku narodowego albo planu zadań ochronnych oraz zasady udostępniania parku 

narodowego. 

13. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wnosi sprzeciw, w przypadku gdy: 

1) przemawia za tym ważny interes publiczny; 

2) jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, w szczególności gdy w sezonie 

kąpielowym, którego dotyczy zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 2, na wniosek tego samego 

organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na tym samym 

terenie lub w jego sąsiedztwie było już utworzone miejsce okazjonalnie 

wykorzystywane do kąpieli; 

3) przemawiają za tym ważne względy: 
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a) ochrony środowiska, 

b) ochrony zdrowia publicznego, 

c) bezpieczeństwa osób kąpiących się; 

4) utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalenia decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wymagania określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 lub zakazy lub ograniczenia, o 

których mowa w art. 130 ust. 1 pkt 11 i art. 140 pkt 10. 

14. Do terminu, o którym mowa w ust. 3, wlicza się termin na wniesienie sprzeciwu, o 

którym mowa w ust. 10 pkt 1. 

15. Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie otrzyma w terminie co najmniej 7 

dni przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13: 

1) sprzeciwu w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego lub 

2) informacji o braku sprzeciwu w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego 

‒ o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3, termin, o którym mowa w ust. 3, wydłuża się do 

7 dni od dnia otrzymania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednego 

z dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub 2. 

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. 

17. W przypadku gdy zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli, o którym mowa w ust. 2, wobec którego nie wniesiono sprzeciwu, nie zostało 

przyjęte w sposób, o którym mowa w ust. 16, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

wydaje, na wniosek organizatora miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, 

zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu.> 

 

Art.  40. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi i aktualizuje ewidencję miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli. 

2. W ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zamieszcza się następujące 

informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli: 
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[1) zawarte w uchwałach o wyrażeniu zgód na utworzenie miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli;] 

<1) zawarte w zgłoszeniu utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli, o którym mowa w art. 39 ust. 2;> 

2) o ocenie bieżącej jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 

oraz o zakazie kąpieli i zaleceniach wydanych przez właściwego państwowego 

powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. 

3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wpisuje miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli do ewidencji lub aktualizuje wpis w tej ewidencji w terminie: 

[1) 14 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w art. 39 ust. 1;] 

<1) 7 dni od dnia upływu terminu na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w art. 39 

ust. 13, albo od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w art. 39 ust. 16;> 

2) 2 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4; 

3) 2 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 41 ust. 2. 

4. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest obowiązany 

niezwłocznie zgłosić zmianę posiadanych informacji zawartych w ewidencji miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. 

[5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przechowuje dokumentację stanowiącą podstawę do 

dokonania wpisu do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, w tym 

wniosek, o którym mowa w art. 39 ust. 2, wraz z załącznikami, przez okres 10 lat od dnia 

dokonania wpisu danego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli do tej 

ewidencji.] 

<5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przechowuje dokumentację stanowiącą 

podstawę do dokonania wpisu do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych 

do kąpieli, w tym zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli, o którym mowa w art. 39 ust. 2, wraz z załącznikami, przez okres 10 lat od 

dnia dokonania wpisu danego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli do 

tej ewidencji.> 

6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do nieodpłatnego przekazywania 

informacji zawartych w ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na 

wniosek właściciela wód, właściwego państwowego powiatowego lub państwowego 

granicznego inspektora sanitarnego lub organów właściwych w sprawach gospodarowania 

wodami. 
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7. Prowadzenie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i przekazywanie 

informacji zawartych w tej ewidencji jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. 

 

<Art. 40a. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do zgłoszenia utworzenia miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w art. 39 ust. 2, stosuje się 

przepisy działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania 

administracyjnego.> 

Art.  240. 

1. Wody Polskie wykonują zadania określone w przepisach ustawy. 

2. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wykonuje następujące zadania Wód Polskich: 

1) przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej sprawozdanie, o 

którym mowa w art. 91; 

2) opracowuje projekt zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, o którym mowa 

w art. 157, i jego aktualizacji; 

3) opracowuje projekt programu ochrony wód morskich, o którym mowa w art. 161, i jego 

aktualizacji; 

4) współuczestniczy w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie obszarów dorzeczy; 

5) przygotowuje projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego, o którym mowa w art. 

168, i jej aktualizacji; 

6) sporządza mapy zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169, i ich 

aktualizacje oraz mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 170, i ich 

aktualizacje; 

7) przygotowuje projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa 

w art. 173, i ich aktualizacje; 

8) przygotowuje projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy, o którym mowa w art. 

185, i jego aktualizacje; 

9) prowadzi gospodarkę finansową oraz ewidencję księgową Wód Polskich; 

10) opracowuje projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, o 

których mowa w art. 319 ust. 1, i ich aktualizacje; 

11) prowadzi system informacyjny gospodarowania wodami, o którym mowa w art. 329, 

oraz udostępnia zawarte w tym systemie zbiory danych przestrzennych; 
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12) tworzy i utrzymuje Hydroportal oraz centralny punkt dostępowy, o których mowa w 

art. 332 ust. 3; 

13) realizuje działania służące zrównoważonemu gospodarowaniu wodami, w tym 

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

art. 61, na obszarach dorzeczy i współuczestniczy w ich realizacji; 

14) nadzoruje planowanie i realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i pozostałego 

mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz 

obszaru międzywala; 

15) nadzoruje planowanie i realizację przedsięwzięć związanych z odbudową 

ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych; 

16) udziela wsparcia finansowego i rzeczowego jednostkom samorządu terytorialnego w 

zakresie zapewnienia możliwości korzystania z zasobów wodnych na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; 

17) finansuje działalność służb państwowych, o których mowa w art. 367-369; 

18) realizuje zadania obronne oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 

przekazane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej; 

19) współuczestniczy z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej w zakresie 

opracowywania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o którym 

mowa w art. 88, i jego aktualizacji; 

20) koordynuje zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności, przemysłu 

oraz rolnictwa; 

21) sprawuje nadzór nad planowaniem inwestycji w gospodarce wodnej oraz ich 

realizacją, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym; 

22) ustala przebieg granic obszarów dorzeczy, granic regionów wodnych oraz granic 

zlewni, o których mowa w art. 13 ust. 4; 

23) wykonuje kontrolę gospodarowania wodami, o której mowa w art. 335 ust. 1 pkt 1, 

oraz wydaje decyzje, o których mowa w art. 343 ust. 2, 3 i 6; 

24) dokonuje uzgodnienia list programów priorytetowych Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części dotyczącej gospodarki wodnej; 

25) prowadzi sprawy, w których Prezes Wód Polskich pełni funkcję organu wyższego 

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

postępowania administracyjnego. 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
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3. Regionalne zarządy gospodarki wodnej wykonują następujące zadania Wód Polskich: 

1) z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3 prowadzą sprawy dotyczące: 

a) decyzji, o których mowa w art. 76 ust. 2, art. 77 ust. 3, 8, 11 i 14, art. 166 ust. 5, art. 

175 ust. 1, art. 176 ust. 4 i 9, art. 182 ust. 1, art. 199 ust. 4, art. 201 ust. 1, art. 202 

ust. 1, art. 206 oraz w art. 343 ust. 2, 3 i 6, 

b) zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, 3 i 4; 

[2) opiniują projekty uchwał, o których mowa w art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 1;] 

<2) opiniują projekty uchwał, o których mowa w art. 37 ust. 2;> 

3) weryfikują wpływ istniejących urządzeń wodnych i udzielonych zgód wodnoprawnych 

na warunki bytowania i wędrówki gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym; 

4) analizują sprawozdania, o których mowa w art. 89 ust. 1; 

5) uzgadniają projekty aktów prawa miejscowego, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 

i ust. 2 oraz w art. 162; 

5a) występują z wnioskiem o ustanowienie obszaru ochronnego, o którym mowa w art. 

141 ust. 1; 

6) współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie regionów wodnych; 

7) uzgadniają projekty dokumentów oraz projekty decyzji, o których mowa w art. 166 ust. 

2; 

8) koordynują realizację inwestycji w regionach wodnych, z wyłączeniem śródlądowych 

dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

9) wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód 

płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami oraz zawierają porozumienia, o 

których mowa w art. 213 ust. 1 i 3; 

10) zapewniają obsługę administracyjno-biurową komitetów konsultacyjnych, o których 

mowa w art. 250; 

11) reprezentują Skarb Państwa w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 258 ust. 1, 5 

oraz 7 i 8; 

12) wykonują uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego w 

stosunku do śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa; 

13) sporządzają projekty dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 317 ust. 1 

pkt 1-6 i 8; 
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14) wykonują kontrolę gospodarowania wodami, o której mowa w art. 335 ust. 1 pkt 1; 

15) realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, 

art. 59 oraz w art. 61, w regionach wodnych; 

16) planują zadania związane z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa 

związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala; 

17) planują przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez 

eksploatację zasobów wodnych; 

18) nadzorują działania, o których mowa w ust. 4 pkt 12 i 13; 

19) sporządzają, prowadzą, weryfikują i na bieżąco aktualizują wykazy obszarów 

chronionych, o których mowa w art. 317 ust. 4; 

20) opiniują projekty wojewódzkich planów gospodarki odpadami, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie ochrony zasobów 

wodnych; 

21) opiniują, w odniesieniu do bezpośrednich zagrożeń szkodą w wodach oraz szkody w 

wodach, decyzje, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2187); 

22) gromadzą, przetwarzają, udostępniają i przekazują informacje na potrzeby planowania 

przestrzennego i centrów zarządzania kryzysowego; 

23) planują utrzymanie śródlądowych dróg wodnych; 

24) współdziałają z wojewodami w zakresie opracowywania wojewódzkiego planu 

zarządzania kryzysowego; 

25) podejmują działania mające na celu bilansowanie ilościowe i jakościowe wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

26) podejmują działania mające na celu zapewnienie na potrzeby ludności, przemysłu 

oraz rolnictwa wody w odpowiedniej ilości i jakości; 

27) pełnią funkcję organu regulacyjnego, o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028); 

28) prowadzą system informacyjny gospodarowania wodami, o którym mowa w art. 329, 

oraz udostępniają gromadzone w tym systemie dane. 

4. Zarządy zlewni wykonują następujące zadania Wód Polskich: 

http://lex.senat.pl/#/document/17940659?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17343938?unitId=art(13)ust(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17343938?unitId=art(15)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16904006?unitId=art(27(a))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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1) z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3 prowadzą sprawy dotyczące: 

a) decyzji, o których mowa w art. 80, art. 132, art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 226 ust. 

4, art. 237 ust. 3, art. 271 ust. 7, art. 272 ust. 19, art. 273 ust. 6, art. 275 ust. 15 i 

19, art. 281 ust. 7, art. 310 ust. 7 oraz art. 311 ust. 6, 

b) zgód wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1; 

2) współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni; 

3) prowadzą sprawy dotyczące: 

a) opłat za usługi wodne, o których mowa w art. 268 ust. 1 oraz w art. 269 ust. 1 pkt 2, 

b) opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 pkt 1; 

4) zawierają porozumienia, o których mowa w art. 238 ust. 2; 

5) ustalają wysokość należności, o których mowa w art. 306 ust. 1; 

6) planują i prowadzą inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, w tym pełnią funkcję 

inwestora albo inwestora zastępczego, w zakresie określonym w przepisach ustawy, z 

wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym; 

7) realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, 

art. 59 oraz w art. 61, w zlewniach; 

8) realizują zadania związane z utrzymaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa 

związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala; 

9) realizują przedsięwzięcia związane z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez 

eksploatację zasobów wodnych oraz współdziałają w tym zakresie z właściwymi 

organami i podmiotami; 

10) współpracują z podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia wodne, 

w tym z podmiotami planującymi budowę lub modernizację instalacji 

wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

11) współpracują w zakresie utrzymania i rozwoju śródlądowych dróg wodnych z 

przedsiębiorcami prowadzącymi działalność żeglugową; 

12) wykonują działania ochronne zgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych i 

planów ochrony dla obszarów Natura 2000, o których mowa w przepisach ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w odniesieniu do wód, do których 

prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie lub podmioty, którym powierzono 

wykonywanie uprawnień właścicielskich na podstawie przepisów niniejszej ustawy; 

http://lex.senat.pl/#/document/17091515?cm=DOCUMENT
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13) utrzymują śródlądowe drogi wodne; 

14) programują, planują i nadzorują wykonywanie urządzeń melioracji wodnych w trybie, 

o którym mowa w art. 199 ust. 2; 

15) prowadzą ewidencje, o których mowa w art. 194 ust. 2, art. 196 ust. 1 i art. 302 ust. 1, 

oraz udostępniają dane zawarte w tych ewidencjach; 

16) uzgadniają projekty uchwał, o których mowa w art. 87 ust. 1; 

17) dokonują uzgodnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 

784 i 922), w zakresie melioracji wodnych; 

18)  prowadzą sprawy dotyczące powiadomień, o których mowa w art. 395a ust. 1 pkt 1, 

w przypadku robót, czynności lub urządzeń wodnych wykonywanych przez podmioty 

inne niż Wody Polskie. 

5. Nadzory wodne, z uwzględnieniem przepisów art. 397 ust. 3, wykonują następujące 

zadania Wód Polskich: 

1) prowadzą sprawy dotyczące decyzji, o których mowa w art. 232 ust. 4, art. 394 ust. 2 

oraz w art. 424 ust. 1; 

2) współuczestniczą w zapewnieniu ochrony ludności i mienia przed powodzią i 

przeciwdziałaniu skutkom suszy, na poziomie zlewni; 

3) prowadzą sprawy dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych; 

4) przyjmują wnioski o wydanie zgód wodnoprawnych oraz innych decyzji 

przewidzianych w ustawie; 

5) realizują i współdziałają w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego 

gospodarowania wodami, w tym osiągnięciu celów, o których mowa w art. 56, art. 57, 

art. 59 oraz w art. 61, w zlewniach; 

6) utrzymują i eksploatują urządzenia wodne będące własnością Skarbu Państwa; 

7) zapewniają sygnalizację o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk 

hydrologicznych; 

8) zapewniają oznakowanie szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych; 

9) zapewniają należyty stan techniczny, obsługi i bezpieczeństwa budowli 

hydrotechnicznych będących własnością Skarbu Państwa; 

10) dokonują odczytu wskazań przyrządów pomiarowych, stosownie do art. 272 ust. 14 i 

art. 275 ust. 10. 

http://lex.senat.pl/#/document/17027058?unitId=art(53)ust(4)pkt(6)&cm=DOCUMENT
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6. Wody Polskie mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, polegającą na 

wykonywaniu działań w zakresie gospodarki wodnej obejmujących: 

1) projektowanie, wykonywanie, utrzymywanie i eksploatację urządzeń wodnych; 

2) wytwarzanie energii w elektrowniach wodnych; 

3) prowadzenie działalności edukacyjnej i turystycznej związanej z gospodarką wodną; 

4) świadczenie usług w zakresie towarowego i pasażerskiego transportu wodnego; 

5) inną działalność związaną z gospodarką wodną, z wyłączeniem działalności 

gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

7. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2-5, Wody Polskie są uprawnione do 

wykorzystywania danych zgromadzonych w systemie ewidencji producentów oraz 

ewidencji gospodarstw rolnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia nieodpłatnie Wodom 

Polskim dane, o których mowa w ust. 7. 

9. Wody Polskie sporządzają programy: 

1) realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu 

Państwa związanego z gospodarką wodną; 

2) planowanych inwestycji w gospodarce wodnej. 

10. Programy, o których mowa w ust. 9 pkt 2, podlegają uzgodnieniu z właściwymi 

wojewodami. 

11. Programy, o których mowa w ust. 9, w zakresie śródlądowych dróg wodnych podlegają 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej. 

12. Programy, o których mowa w ust. 9, dotyczące planowanych inwestycji w gospodarce 

wodnej podlegają zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw żeglugi 

śródlądowej. 

13. Wody Polskie sporządzają roczny plan działania i przekazują ten plan do zatwierdzenia 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie do dnia 31 lipca roku 

poprzedzającego rok, którego dotyczy plan. 

http://lex.senat.pl/#/document/18701388?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17070861?cm=DOCUMENT


- 15 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

14. Wody Polskie sporządzają sprawozdanie z działalności za rok poprzedni i przekazują je 

do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie do dnia 

30 czerwca roku następnego. 

Art.  261. 

1. Grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia 

przedsięwzięć związanych z: 

1) energetyką wodną, 

2) transportem wodnym, 

3) wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów lub wycinaniem roślin 

z wody, 

4) infrastrukturą transportową lub przesyłową, 

5) infrastrukturą przemysłową, komunalną lub rolną, 

6) uprawianiem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, 

7) działalnością usługową, 

8) infrastrukturą telekomunikacyjną, 

9) korzystaniem z gruntów pokrytych wodami w sposób inny niż określony w pkt 1-8 

- oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną. 

2. Umowę użytkowania zawiera się w formie pisemnej, a do jej zawarcia ze strony Skarbu 

Państwa są upoważnione odpowiednio podmioty, o których mowa w art. 212 ust. 1. 

2a. Umowę użytkowania zawiera się także w przypadku prowadzenia przedsięwzięć 

związanych z infrastrukturą przesyłową, w tym liniami energetycznymi, na terenie 

nieruchomości stanowiącej grunt pokryty wodami, pod gruntami pokrytymi wodami lub 

nad tymi gruntami. 

3. Jeżeli wysokość opłaty rocznej, o której mowa w ust. 1, będzie wyższa niż 5000 zł, umowę 

sporządza się w formie aktu notarialnego. 

4. Warunkiem oddania w użytkowanie gruntów, o których mowa w ust. 1, jest posiadanie 

przez użytkownika pozwolenia wodnoprawnego lub dokonanie zgłoszenia 

wodnoprawnego, jeżeli są wymagane przepisami ustawy. 

<4a. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do zgłoszeń wodnoprawnych na wyznaczenie miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.> 

5. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie gruntów, o których mowa w ust. 1, ustala się 

proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności określonego w pozwoleniu 

wodnoprawnym lub wynikającego ze zgłoszenia wodnoprawnego: 
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1) jeżeli jest on krótszy niż rok; 

2) dotyczącego realizacji przedsięwzięć wymienionych w ust. 1 pkt 3. 

6. Zwalnia się z opłaty rocznej, o której mowa w ust. 1: 

1) grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie podmiotom wykonującym prawa 

właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do tych gruntów; 

2) grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie jednostkom samorządu 

terytorialnego, klubom sportowym, w tym uczniowskim klubom sportowym, 

związkom sportowym oraz uprawnionym do rybactwa, na potrzeby, o których mowa 

w ust. 1 pkt 6, jeżeli podmioty te zapewniają powszechny i bezpłatny dostęp do wód. 

7. Umowa użytkowania może zostać w każdym czasie rozwiązana przez każdą ze stron w 

przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia albo ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, o ile 

ograniczenie to dotyczyło przedmiotu użytkowania, a także w przypadku zakończenia 

działalności objętej zgłoszeniem wodnoprawnym. 

8. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-7 do użytkowania gruntów, o których mowa w ust. 

1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

dotyczące użytkowania. 

9. Opłaty roczne, o których mowa w ust. 1, stanowią: 

1) przychód Wód Polskich - jeżeli umowę użytkowania, o której mowa w ust. 2, zawierają 

Wody Polskie; 

2) dochód budżetu państwa - jeżeli umowę użytkowania, o której mowa w ust. 2, zawiera 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej. 

10. Jeżeli zwolnienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi pomoc publiczną lub pomoc de 

minimis, następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy, 

określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. 

 

Art.  424a. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do zgłoszeń wodnoprawnych stosuje się 

przepisy działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego. 

<Art. 424b. 

Do zgłoszeń wodnoprawnych na wyznaczenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do 

kąpieli stosuje się przepisy niniejszego rozdziału, o ile nie są odmiennie uregulowane w 

przepisach działu II rozdziału 2.> 

http://lex.senat.pl/#/document/16785996?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=dz(II)roz(8(a))&cm=DOCUMENT
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