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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 czerwca 2022 r.  

 

o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 740) 

 

 

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

2022 r. poz. 88, 258, 855 i 1079) 

Art.  14. 

1. Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są: 

1)minister właściwy do spraw gospodarki wodnej; 

2)minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej; 

3)Prezes Wód Polskich; 

4)dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich; 

5)dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich; 

6)kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich; 

7)dyrektor urzędu morskiego; 

8)wojewoda; 

9)starosta; 

10)wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

2. Do postępowania przed organami, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 735 i 1491). 

3. Prezes Wód Polskich pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku 

do dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich w sprawach 

określonych ustawą. 

4. Właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich pełni funkcję 

organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
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Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów zarządów zlewni 

Wód Polskich w sprawach określonych ustawą. 

5. Właściwy dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich pełni funkcję organu wyższego stopnia w 

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

administracyjnego w stosunku do kierowników nadzorów wodnych Wód Polskich w 

sprawach określonych ustawą. 

6. W sprawach należących do zakresu działania Wód Polskich organem właściwym w 

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

administracyjnego jest: 

1)dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich - w sprawach 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]  <, art. 343 ust. 2, 3 i 6 oraz w art. 472a ust. 2>; 

2)dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich - w sprawach decyzji, o których mowa w art. 80, 

art. 132, art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 226 ust. 4, 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 w art. 311 ust. 6; 

3)kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich - w sprawach decyzji, o których mowa w 

art. 232 ust. 4, art. 394 ust. 2 oraz w art. 424 ust. 1. 

 

Art.  86. 

[1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone 

w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.] 

<1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców co najmniej 2000 powinny być 

wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.> 

2. Jeżeli oczyszczanie ścieków bytowych lub ścieków komunalnych z aglomeracji odbywa się 

w oczyszczalni ścieków przemysłowych, to te ścieki, wprowadzane do wód lub do ziemi, 

nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników 

zanieczyszczeń albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji 

zanieczyszczających określone dla równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji oraz 

nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji 

zanieczyszczających dla ścieków przemysłowych, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 i 3. 

3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 
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1) aglomeracji - należy przez to rozumieć teren, na którym zaludnienie lub działalność 

gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i 

przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych 

ścieków; 

2) równoważnej liczbie mieszkańców - należy przez to rozumieć ładunek substancji 

organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego 

biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę; 

3) końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych - należy przez to rozumieć miejsce 

przyłączenia systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji 

nieposiadającej oczyszczalni ścieków do systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków 

komunalnych w aglomeracji posiadającej oczyszczalnię ścieków. 

 

Art.  87. 

[1. Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada 

gminy.] 

<1. Aglomeracje, o których mowa w art. 86 ust. 1, wyznacza rada gminy, w drodze 

uchwały będącej aktem prawa miejscowego.> 

2. Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa 

do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie 

mieszkańców. 

[3. W celu wyznaczenia aglomeracji, o której mowa w ust. 2, zainteresowane gminy zawierają 

porozumienie.] 

<3. W celu wyznaczenia aglomeracji, o której mowa w ust. 2, i ustalenia sposobu jej 

funkcjonowania zainteresowane gminy zawierają porozumienie, w którym w 

szczególności określają: 

1) sposób przekazywania informacji i dokumentów na potrzeby realizacji 

obowiązków, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 96a ust. 1; 

2) gminę właściwą zgodnie z art. 93 ust. 1 do prowadzenia działań w ramach 

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz właściwą do 

dokonywania przeglądu obszarów i granic aglomeracji zgodnie z art. 92; 

3) zasady dotyczące partycypacji w kosztach związanych z funkcjonowaniem 

aglomeracji.> 
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4. Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej 

jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących 

się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy - z właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska. Do uzgodnienia przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

<5. Wody Polskie odmawiają uzgodnienia, o którym mowa w ust. 4, gdy aglomeracja nie 

spełnia któregokolwiek z warunków określonych w art. 87a lub warunków 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 lub art. 99 ust. 1. 

6. Do zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące wyznaczania aglomeracji, z tym wyjątkiem, że 

Wody Polskie mogą dokonać uzgodnienia, o którym mowa w ust. 4, mimo braku 

spełnienia przez aglomerację któregokolwiek z warunków określonych w art. 87a, 

jeżeli zmiana aglomeracji ma na celu zmniejszenie stopnia naruszenia przez 

aglomerację któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 87a. 

7. Do zniesienia aglomeracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące jej wyznaczania, 

z wyjątkiem ust. 5. 

8. W przypadku zmiany obszaru lub granic aglomeracji albo jej zniesienia wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, dokonując z Wodami Polskimi uzgodnienia, 

o którym mowa w ust. 4, przekazuje im: 

1) opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostaną 

wyłączone z obszaru aglomeracji; 

2) szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia 

w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków 

budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej 

otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o 

którym mowa w art. 88 ust. 1. 

9. Aglomeracje wyznaczone na podstawie ust. 1, w których nastąpiło zmniejszenie 

równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000, mogą nie podlegać zniesieniu, jeżeli 

przedsięwzięcie planowane, realizowane lub zrealizowane na ich obszarze zostało 

ujęte w zestawieniu niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i 

http://lex.senat.pl/#/document/17091515?unitId=art(6)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091515?unitId=art(27)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16784712?unitId=art(106)&cm=DOCUMENT
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modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1, przez okres 

planowania, realizacji i 5 lat po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia.> 

 

<Art. 87a. 

Aglomeracja wyznaczona na podstawie art. 87 ust. 1 powinna spełniać następujące 

warunki: 

1) być wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie co najmniej 98% 

ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej liczbie 

mieszkańców; 

2) ładunek zanieczyszczeń niezebrany siecią kanalizacyjną, o której mowa w pkt 1: 

a) w przypadku gdy stanowi nie więcej niż 2% ładunku zanieczyszczeń z obszaru 

aglomeracji – jest mniejszy niż 2000 równoważnej liczby mieszkańców oraz 

b) jest oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków, zapewniających taki 

sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji; 

3) zapewniać wydajność oczyszczalni ścieków pozwalającą odebrać całość ładunku 

zanieczyszczeń powstających w aglomeracji oraz 

4) stosować technologię oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantującą osiągnięcie 

wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów oczyszczania 

ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej wielkości wyrażonej 

równoważną liczbą mieszkańców.> 

Art.  88. 

[1. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, którego integralną część stanowi 

wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i 

modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, sporządza i aktualizuje minister właściwy do 

spraw gospodarki wodnej, a zatwierdza Rada Ministrów.] 

<1. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, którego integralną część 

stanowi wykaz aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej co 

najmniej 2000 zawierający zestawienie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie 

budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, sporządza i 

aktualizuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej we współpracy z 

Wodami Polskimi, a zatwierdza Rada Ministrów.> 

2. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych określa dla przedsięwzięć, o których 

mowa w ust. 1, w szczególności: 
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1) zakres rzeczowo-finansowy; 

2) termin zakończenia. 

Art.  89. 

1. Gminy przedkładają Wodom Polskim corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, 

sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok 

ubiegły, zawierające informacje o: 

1) stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej, oczyszczalnie 

ścieków komunalnych oraz indywidualne systemy oczyszczania ścieków; 

2) postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania 

ścieków komunalnych; 

3) ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych w 

oczyszczalniach ścieków komunalnych w aglomeracji oraz o sposobie 

zagospodarowania tych osadów [.] <;> 

<4) ilości ścieków wytworzonych na obszarze aglomeracji oraz jakości ścieków 

oczyszczonych i odprowadzonych do wód lub do ziemi.> 

<1a. W przypadku gdy gmina nie przekaże sprawozdania z realizacji krajowego 

programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły w terminie, o którym 

mowa w ust. 1, Wody Polskie wzywają gminę do jego przekazania w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania, jednocześnie informując gminę o sankcji za 

naruszenie tego obowiązku.> 

2. Wody Polskie w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku zamieszczają na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wzór sprawozdania z realizacji krajowego 

programu oczyszczania ścieków komunalnych wraz z informacjami o sposobie 

przekazania tego sprawozdania. 

Art.  90. 

1. Wody Polskie dokonują analizy sprawozdań, o których mowa w art. 89 ust. 1, oraz 

przekazują gminie informację o wynikach tej analizy. 

[2. Jeżeli na podstawie wyników analizy, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalone, że 

sprawozdania, o których mowa w art. 89 ust. 1, zawierają dane nieprawdziwe lub 

niekompletne, Wody Polskie wzywają gminy do przekazania uzupełnionych sprawozdań. 

3. Uzupełnione sprawozdania gminy przekazują Wodom Polskim w terminie 14 dni od dnia 

wezwania.] 
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<2. Jeżeli na podstawie wyników analizy, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalone, że 

sprawozdanie, o którym mowa w art. 89 ust. 1, zawiera dane nieprawdziwe lub 

niekompletne, Wody Polskie wzywają gminę do przekazania poprawionego lub 

uzupełnionego sprawozdania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

3. Jeżeli gmina nie przekaże Wodom Polskim poprawionego lub uzupełnionego 

sprawozdania, o którym mowa w art. 89 ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

Wody Polskie ponownie wzywają gminę do przekazania poprawionego lub 

uzupełnionego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia otrzymania ponownego 

wezwania, jednocześnie informując gminę o sankcji za naruszenie tego obowiązku.> 

<4. Jeżeli na podstawie wyników analizy, o której mowa w ust. 1, zostanie ustalone, że 

wystąpiły istotne zmiany w aglomeracji lub zmiany uzasadniające zniesienie 

aglomeracji, w szczególności w zakresie równoważnej liczby mieszkańców 

aglomeracji, Wody Polskie wzywają właściwą gminę do dokonania niezwłocznej 

zmiany uchwały wyznaczającej aglomerację w zakresie zaistniałych zmian lub do 

zniesienia aglomeracji.> 

[Art.  93. 

Sprawy związane z przygotowaniem i przekazywaniem dokumentacji dotyczącej działań 

prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, w 

szczególności przedkładanie informacji, o których mowa w art. 89 ust. 1, w aglomeracji 

zlokalizowanej na obszarze dwóch lub więcej gmin prowadzi gmina o największej 

równoważnej liczbie mieszkańców.] 

<Art. 93. 

1. Sprawy związane z przygotowaniem i przekazywaniem dokumentacji dotyczącej 

działań prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych, w szczególności przedkładanie sprawozdania, o którym mowa w 

art. 89 ust. 1, i ankiet, o których mowa w art. 96a ust. 1, w aglomeracji 

zlokalizowanej na obszarze dwóch lub więcej gmin prowadzi gmina o największej 

równoważnej liczbie mieszkańców w granicach aglomeracji w porozumieniu z 

pozostałymi gminami, o których mowa w art. 87 ust. 3. 

2. Sprawy dotyczące działań prowadzonych w ramach krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych prowadzi regionalny zarząd gospodarki wodnej 

Wód Polskich, na którego obszarze właściwości znajduje się gmina lub jej część o 

największej równoważnej liczbie mieszkańców w danej aglomeracji. 
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3. W przypadku gdy aglomeracja obejmuje obszar właściwości dwóch lub więcej 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich, sprawy dotyczące działań 

prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

dla tej aglomeracji prowadzi tylko regionalny zarząd gospodarki wodnej Wód 

Polskich, ustalony zgodnie z ust. 2, i informuje pozostałe właściwe w sprawie 

regionalne zarządy gospodarki wodnej Wód Polskich o tych sprawach. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, dotyczą: 

1) dokonanych uzgodnień, o których mowa w art. 87 ust. 4; 

2) podjętych czynności, o których mowa w art. 90.> 

 

Art.  96. 

<1.> Aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych dokonuje się co 

najmniej raz na 4 lata. 

<2. Wody Polskie przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej 

wstępny projekt aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych, opracowany w szczególności na podstawie ankiet, o których mowa w 

art. 96a ust. 1.> 

<Art. 96a. 

1. Na potrzeby aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

właściwa gmina, na której obszarze została wyznaczona aglomeracja, przekazuje 

Wodom Polskim na ich wniosek, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, 

wypełnione ankiety w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, a także w wersji edytowalnej, zawierające informacje, o których 

mowa w art. 89 ust. 1, według stanu z dnia wskazanego we wniosku, oraz 

o planowanych niezbędnych przedsięwzięciach w zakresie budowy, rozbudowy lub 

modernizacji urządzeń kanalizacyjnych oraz źródłach finansowania tych 

przedsięwzięć. 

2. W przypadku gdy gmina nie przekaże ankiety w terminie, o którym mowa w ust. 1, 

Wody Polskie wzywają gminę do jej przekazania w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania, jednocześnie informując gminę o sankcji za naruszenie tego 

obowiązku. 
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3. W przypadku gdy ankieta zawiera dane nieprawdziwe lub niekompletne, Wody 

Polskie wzywają gminę, która przekazała ankietę, do jej poprawienia lub 

uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

4. Jeżeli gmina nie przekaże poprawionej lub uzupełnionej ankiety Wodom Polskim w 

terminie, o którym mowa w ust. 3, Wody Polskie ponownie wzywają gminę do 

przekazania poprawionej lub uzupełnionej ankiety w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania ponownego wezwania, jednocześnie informując gminę o sankcji za 

naruszenie tego obowiązku. 

5. Wody Polskie zamieszczają na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej wzór ankiety na potrzeby aktualizacji krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych wraz z informacjami o sposobie przekazania tej ankiety, 

w szczególności jej formie.> 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

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. 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;] 

<4) analizują sprawozdania, o których mowa w art. 89 ust. 1, oraz przekazują 

gminom informacje o wynikach analizy;> 

<4a) uzgadniają projekty uchwał, o których mowa w art. 87 ust. 1; 

4b) wzywają gminy do podjęcia działań, o których mowa w art. 89 ust. 1a, art. 90 ust. 

2–4 oraz art. 96a ust. 2–4; 

4c) prowadzą sprawy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa 

w art. 472a;> 

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; 

http://lex.senat.pl/#/document/16784712?cm=DOCUMENT
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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; 

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; 

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
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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 [.]<;> 

<29) współpracują z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie 

opracowywania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i jego 

aktualizacji; 

30) opiniują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków.> 

4. Zarządy zlewni wykonują następujące zadania Wód Polskich: 

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; 

http://lex.senat.pl/#/document/16904006?unitId=art(27(a))ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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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; 

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. 

http://lex.senat.pl/#/document/17091515?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17027058?unitId=art(53)ust(4)pkt(6)&cm=DOCUMENT
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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. 

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;] 

<2) wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii, o 

których mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii;> 

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. 

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

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.  256. 

1. Przychodami Wód Polskich mogą być środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z kredytów i pożyczek. 

2. Wody Polskie mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zasadach 

określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

<2a. Wody Polskie mogą otrzymywać na zasadach określonych w przepisach ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje podmiotowe z budżetu 

państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej.> 

http://lex.senat.pl/#/document/17070861?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?cm=DOCUMENT
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[3. Przychody, o których mowa w art. 255 pkt 1-9 oraz w pkt 10 lit. a, a także dotacje z 

budżetu państwa, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystywane na potrzeby 

wykonywania przez Wody Polskie działalności gospodarczej.] 

<3. Przychody, o których mowa w art. 255 pkt 1–9 oraz pkt 10 lit. a, a także dotacje z 

budżetu państwa, o których mowa w ust. 2 i 2a, nie mogą być wykorzystywane na 

potrzeby wykonywania przez Wody Polskie działalności gospodarczej.> 

 

Art.  344. 

1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach kontroli urzędowej, dokonują: 

1) oceny jakości wody w kąpielisku pod względem spełniania wymagań określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1: 

a) bieżącej, 

b) sezonowej; 

2) klasyfikacji jakości wody w kąpielisku pod względem spełniania wymagań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, określając ją 

jako: 

a) niedostateczną, 

b) dostateczną, 

c) dobrą, 

d) doskonałą; 

3) bieżącej oceny jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli pod 

względem spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

48 ust. 1 pkt 1. 

2. Kontrola urzędowa obejmuje: 

1) wyznaczenie punktów pobierania próbek wody z kąpieliska do badań; 

2) pobieranie, transport i badanie próbek wody z kąpieliska metodami określonymi w 

przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3, przed sezonem kąpielowym 

oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody 

w kąpielisku; 

3) ocenę prowadzonej kontroli wewnętrznej; 

4) ocenę i klasyfikację jakości wody w kąpielisku. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest wykonywana, gdy zaistniała sytuacja mogąca 

powodować pogorszenie jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/18625895_art(344)_1?pit=2022-06-23
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kąpieli. Kontrola ta obejmuje wyłącznie wyznaczenie punktów pobierania próbek wody z 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli do badań oraz pobieranie, transport i 

badanie próbek wody z tego miejsca metodami określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3. 

4. Organizator kąpieliska jest obowiązany do prowadzenia kontroli wewnętrznej. 

5. W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej organizator kąpieliska: 

1) ustala do dnia 1 czerwca w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub 

państwowym granicznym inspektorem sanitarnym harmonogram pobrania próbek 

wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym, zwany dalej "harmonogramem pobrania 

próbek"; 

2) systematycznie wizualnie nadzoruje wodę w kąpielisku i wodę zasilającą kąpielisko 

pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody 

i stanowiących zagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób; 

[3) pobiera próbki wody w kąpielisku w punktach ustalonych z właściwym państwowym 

powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym;] 

<3) pobiera próbki wody w kąpielisku w punktach ustalonych z właściwym 

państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem 

sanitarnym nie później niż 4 dni po terminie wyznaczonym w harmonogramie 

pobrania próbek;> 

4) pobiera dodatkowe próbki wody w kąpielisku w terminie 7 dni po ustaniu 

krótkotrwałego zanieczyszczenia; 

5) wykonuje badania wody z kąpieliska w zakresie określonym w przepisach wydanych 

na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 i metodami określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3; 

6) dokumentuje i przekazuje państwowemu powiatowemu lub państwowemu 

granicznemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badania wody w przypadku: 

a) przekroczenia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 

ust. 1 pkt 1, w dniu pozyskania wyniku badania, 

b) spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 

1 pkt 1, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wyniku badania; 

7) informuje właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego 

inspektora sanitarnego o wystąpieniu zmian, które mogą mieć wpływ na pogorszenie 
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jakości wody w kąpielisku, oraz o każdym zawieszeniu harmonogramu pobrania 

próbek w ramach kontroli wewnętrznej i jego przyczynach; 

8) informuje kąpiące się osoby o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6. Organizator kąpieliska nieodpłatnie przekazuje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu 

profil wody w kąpielisku w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem 

internetowego serwisu kąpieliskowego, o którym mowa w art. 347 ust. 3, przed otwarciem 

sezonu kąpielowego. 

Art.  394. 

1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga: 

1) wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej 

sumę długości jego poszczególnych elementów; 

2) postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub 

usługowe; 

3) prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych; 

4) wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego; 

5) trwałe odwadnianie wykopów budowlanych; 

6) prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany 

stanu wód podziemnych; 

7) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania 

niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; 

8) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów 

hydrogeologicznych; 

9)  wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie 

wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni 

nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej 

powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, 

którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu 

oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów 

objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu; 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

10) przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju 

zamkniętego na długości nie większej niż 10 m; 

11) przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach; 

12) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z 

utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń 

wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód [.] <;> 

<13) wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków 

oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego 

korzystania z wód.> 

2. Jeżeli realizacja dwóch lub więcej przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, 

skutkuje przekroczeniem parametrów określonych dla tych przedsięwzięć, organ 

właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych orzeka, w drodze decyzji, o obowiązku 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

3. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, bierze się pod uwagę 

parametry skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi 

przedsięwzięciami. 

4. Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego 

postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego. 

 

<Dział XIa 

Administracyjne kary pieniężne 

 

Art. 472a. 

1. Administracyjnej karze pieniężnej podlega, kto wbrew: 

1) przepisowi art. 89 ust. 1a nie przekazuje Wodom Polskim sprawozdania z 

realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w terminie 7 

dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 89 ust. 1a; 

2) przepisowi art. 90 ust. 3 nie przekazuje Wodom Polskim poprawionego lub 

uzupełnionego sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania 
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ścieków komunalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania ponownego 

wezwania, o którym mowa w art. 90 ust. 3; 

3) przepisowi art. 96a ust. 2 nie przekazuje Wodom Polskim ankiety na potrzeby 

aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w terminie 

7 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 96a ust. 2; 

4) przepisowi art. 96a ust. 4 nie przekazuje Wodom Polskim poprawionej lub 

uzupełnionej ankiety na potrzeby aktualizacji krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania ponownego 

wezwania, o którym mowa w art. 96a ust. 4. 

2. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, 

organ Wód Polskich właściwy w sprawach aglomeracji. 

3. Wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wynosi do 10 000 

zł. 

4. Wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stanowią 

dochód Wód Polskich. 

Art. 472b. 

1. W przypadku gdy aglomeracja nie spełnia warunków, o których mowa w art. 87a, 

gmina za to odpowiedzialna podlega administracyjnej karze pieniężnej. 

2. W przypadku aglomeracji zlokalizowanej na obszarze dwóch lub więcej gmin 

administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, ponoszą gminy wchodzące 

w skład aglomeracji proporcjonalnie do wielkości równoważnej liczby mieszkańców 

danej gminy w aglomeracji powodującej niespełnienie warunków, o których mowa w 

art. 87a. 

3. Wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wynosi do 200 zł 

za każdą równoważną liczbę mieszkańców odpowiadającą ładunkowi zanieczyszczeń 

z obszaru aglomeracji: 

1) który nie jest zbierany przez sieć kanalizacyjną tej aglomeracji i który: 

a) przekracza 2% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji – w przypadku 

warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 1, lub 

b) wynosi 2000 równoważnej liczby mieszkańców i więcej – w przypadku 

warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 2 lit. a, lub 
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c) nie jest oczyszczany w systemach oczyszczania ścieków zapewniających ten 

sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji – w przypadku 

warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 2 lit. b; 

2) który przekracza liczbę równoważną liczbie mieszkańców określającą wydajność 

oczyszczalni ścieków z aglomeracji – w przypadku warunku, o którym mowa 

w art. 87a pkt 3. 

4. Wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, za naruszenie 

standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji w 

przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 4, wynosi do 10 000 

zł. 

5. Wymierzając administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, za naruszenie 

standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji 

w przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 4, bierze się pod 

uwagę przede wszystkim liczbę takich naruszeń i ich wagę. 

6. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, 

Prezes Wód Polskich. 

7. Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest wymierzana każdego 

roku, za rok poprzedni, do momentu uzyskania przez aglomerację zgodności 

z warunkami, o których mowa w art. 87a. 

8. Wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, stanowią 

dochód w 90% budżetu państwa i w 10% Wód Polskich. 

 

Art. 472c. 

1. W decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej wskazuje się numer rachunku 

bankowego, na który uiszcza się administracyjną karę pieniężną. 

2. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do administracyjnych kar 

pieniężnych, o których mowa w art. 472a ust. 1 i art. 472b ust. 1, stosuje się przepisy 

działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego.> 
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USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) 

Art.  2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w 

zbiornikach bezodpływowych;] 

<1) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w 

zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków;> 

2) (uchylony); 

3) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy 

kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do 

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc 

gromadzenia; 

4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością; 

5) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia 

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania; 

6)  związku międzygminnym lub zarządzie związku międzygminnego - rozumie się przez 

to odpowiednio także związek metropolitalny lub zarząd związku metropolitalnego. 

2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

klimatu, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, 

biorąc pod uwagę: 

1) bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy asenizacyjne; 

2) wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2a. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów 

spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub 

podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać 

podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 
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3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono 

odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela 

lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

3a. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy 

właściciel lokalu - w części: 

1) odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób 

zamieszkujących we wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, 

o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1; 

2) odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we 

wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 

6j ust. 1 pkt 2; 

3) odpowiadającej wysokości opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 2; 

4) odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej - w pozostałych 

przypadkach. 

3b.  Osoba, której służy tytuł prawny do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lub 

użytkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do 

wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy, z 

zastrzeżeniem przepisów art. 6h, art. 6m ust. 1 i art. 6o ust. 4 w przypadku podjęcia 

uchwały, o której mowa w art. 2a ust. 1. 

4. Minister [właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego] <właściwy do spraw gospodarki wodnej> oraz mieszkalnictwa w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc 

pod uwagę: 

1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne; 

2) ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych; 

3) wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy 

oczyszczania; 

4) ochronę wód przed zanieczyszczeniem. 

 

Art.  3. 

1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych 

gminy. 
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2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich 

utrzymania, a w szczególności: 

1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku 

na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich 

jednostek organizacyjnych; 

2)  zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi 

gminami, lub wspólnych ze związkiem metropolitalnym: 

a) instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych, 

o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, 

b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty, 

c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych 

lub ich części, 

d) szaletów publicznych; 

3) obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

4) nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości; 

5) zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

oraz bioodpady; 

6)  tworzą w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które zapewniają przyjmowanie co 

najmniej odpadów komunalnych wymienionych w pkt 5, odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do 

odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i 

akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów tekstyliów i odzieży, a 

także odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych; 

http://lex.senat.pl/#/document/17940659?unitId=art(38(b))ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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6a) mogą tworzyć i utrzymywać punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części 

produktów niebędących odpadami; 

6b)  zapewniają zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami; 

7) (uchylony); 

8) prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych; 

9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

informacje o: 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 

danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i 

adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

c) 11  osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na 

podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, 

wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, 

poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z 

przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", 

oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, 

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: 

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej 

gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin 

ich przyjmowania, 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), zawierające: 

http://lex.senat.pl/#/document/18233050?cm=DOCUMENT
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– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 

terenie danej gminy, 

f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w 

gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na 

obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne; 

10) dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności 

przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz 

innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości 

oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 

ustawionych na chodniku; 

12) utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy 

drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg; 

13) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie 

bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych; 

14) zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

zwierząt; 

15) zapewniają zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub 

ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym 

zakresie; 

16) znakują obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt. 

2a. W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań, o których mowa w ust. 2, 

określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa 

miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku. 

2b.   Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami, 

lub wspólnie ze związkiem metropolitalnym. 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16797931_art(3)_1?pit=2022-06-23
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2c. Gmina może nie zapewniać przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, jeżeli w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w całości zapewnia odbieranie tych odpadów z miejsc ich wytwarzania. 

2d.   Gmina może nie zapewniać odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym 

podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

informacje, o których mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, oraz korzysta ze zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 6k ust. 4a, a 

regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przewiduje zwolnienie w 

całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

3. Gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci 

elektronicznej, ewidencję: 

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w 

celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu 

pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu 

rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 

celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 

obowiązków wynikających z ustawy [.] <;> 

<4) aktualnych informacji wskazanych w ust. 5.> 

4.   Rada gminy lub zgromadzenie związku metropolitalnego może postanowić o zapewnieniu 

budowy, rozbudowy, modernizacji, utrzymaniu i eksploatacji własnej lub wspólnej z inną 

gminą lub gminami, lub wspólnej ze związkiem metropolitalnym instalacji do 

przetwarzania odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych zgodnie z 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami i zasadą bliskości, jeżeli na lokalnym 

rynku brak jest takich instalacji lub istniejące instalacje mają niewystarczające moce 

przerobowe. 

<5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza sprawozdanie dotyczące 

gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, 

zawierające informacje o: 

1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy; 
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2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz 

liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się 

dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków; 

3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie 

sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują 

działania realizowane w okresie sprawozdawczym; 

4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

których opróżnianie zorganizowała gmina; 

5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3; 

6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na 

nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe; 

7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci 

kanalizacyjnej; 

8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy 

nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji; 

9) liczbie przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych 

kontroli. 

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia 

roku następującego po roku, którego dotyczy.> 

 

Art.  5. 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 

1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały 

rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części 

przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
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właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 

budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w 

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w 

przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 

obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię 

ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 

3) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1; 

[3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;] 

<3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub 

osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;> 

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 

wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 

publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 

chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów 

samochodowych; 

5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. 

1a. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są przekazywane przez właścicieli 

nieruchomości gminnej jednostce organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w 

art. 9b ust. 2. 

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do 

wykonawcy robót budowlanych. 

3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych 

krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16797931_art(5)_1?pit=2022-06-23
http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/16797931_art(5)_1?pit=2022-06-23
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znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących 

te torowiska. 

4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu 

drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także: 

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach do 

tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników 

przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej; 

3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów 

samochodowych na takim chodniku. 

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1-4 

należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu 

postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i 

pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach do tego 

przeznaczonych, umieszczonych na tym chodniku, utrzymanie tych pojemników w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w 

odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta. 

7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. 

8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b. 

9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 41). 

 

Art.  6. 

1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

http://lex.senat.pl/#/document/16786731?cm=DOCUMENT
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gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek 

określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy 

korzystania z usług wykonywanych przez: 

[1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych lub] 

<1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych lub> 

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o 

którym mowa w art. 9b ust. 2 

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

1a. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne 

sposoby udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

3b. 

1b. Jeżeli jest to podyktowane koniecznością ochrony informacji niejawnych, jednostki 

organizacyjne posiadające nieruchomości stanowiące teren zamknięty w rozumieniu art. 2 

pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2052), ustalone przez Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Szefa Służby Wywiadu Wojskowego oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

mogą nie zawierać umowy na odbieranie odpadów komunalnych. W takim przypadku 

jednostka organizacyjna jest obowiązana do samodzielnego i zgodnego z regulaminem 

oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 4a pozbywania się odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie zamkniętym. 

1c.   Postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zapewniają odbiór wszystkich 

frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz 

w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1. 

2. Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi, o których mowa w ust. 1. 

3. (uchylony). 

http://lex.senat.pl/#/document/16793127?unitId=art(2)pkt(9)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16793127?unitId=art(2)pkt(9)&cm=DOCUMENT


- 33 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. Rada gminy określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje wyższe stawki, jeżeli 

odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

4a. Rada gminy, określając stawki opłat, o których mowa w ust. 2, może stosować 

zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz 

odpowiednio odległości od miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnej, 

a także właściwości nieczystości ciekłych. 

5. (uchylony). 

5a.  26  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje: 

1) posiadanie umów, o których mowa w ust. 1; 

2) zgodność postanowień umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z wymaganiami 

określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4a ust. 1; 

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób 

udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b. 

<5aa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, o 

której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli, 

określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w okresie 

kontrolowanym. 

5ab. Do kontroli, o której mowa w ust. 5a, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 

2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079).> 

5b.   W przypadku gdy postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie spełniają 

wymagań, o których mowa w ust. 1c, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa strony 

umowy do usunięcia uchybień, w terminie określonym w tym wezwaniu. 

5c.   Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5b, umowa, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, wygasa, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję, o której 

mowa w ust. 7. 

[6. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli 

umów, o których mowa w ust. 1.] 

<6. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych 
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oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli 

umów, o których mowa w ust. 1.> 

7. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala: 

[1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych;] 

<1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków;> 

2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w ust. 2; 

3) terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1; 

[4) sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników bezodpływowych, w celu 

ich opróżnienia, lub worków w celu ich odebrania.] 

<4) sposób i terminy udostępniania pojemników, zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w celu ich 

opróżnienia lub worków w celu ich odebrania.> 

8. Decyzji, o której mowa w ust. 7, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

9. Decyzja, o której mowa w ust. 7, jest wydana na okres 1 roku. 

10. Decyzja, o której mowa w ust. 7, ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z 

urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 

miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin 

rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej 

decyzji. 

11. Opłaty, o których mowa w ust. 7, są dochodami budżetów gmin. 

12. Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72), z 

tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta. 

Art.  7. 

1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: 

1) (uchylony), 

[2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,] 

<2) opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,> 

http://lex.senat.pl/#/document/16799056?unitId=dz(III)&cm=DOCUMENT
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3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części 

- wymagane jest uzyskanie zezwolenia. 

2. (uchylony). 

3. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 

3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do 

realizacji zadań. 

4. (uchylony). 

5. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność, o 

której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku uzyskania 

zezwoleń, o których mowa w ust. 1, ale muszą spełniać warunki wymagane przy 

udzielaniu takich zezwoleń. 

6. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. 

6a. (uchylony). 

6b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi w formie elektronicznej ewidencję 

udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w ust. 1. 

<6c. Gminne jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 5, w zakresie prowadzonej 

działalności dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 

oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani 

do dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych 

oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni 

ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 

2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 855 i 1079), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w 

aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.> 
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7. Minister właściwy do spraw klimatu, kierując się potrzebą zapewnienia maksymalnego 

bezpieczeństwa dla środowiska i mieszkańców oraz dążąc do ujednolicenia kryteriów 

wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy sposób określania wymagań, o których mowa w ust. 3a. 

 

Art.  8. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności; 

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem; 

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem; 

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności; 

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 

jej prowadzenia. 

1a. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o 

braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne. 

1b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

2. (uchylony). 

[2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich 

odbioru przez stację zlewną.] 

<2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 
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i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru 

przez stację zlewną.> 

2b. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. (uchylony). 

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach 

internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia. 

 

Art.  9. 

1. Zezwolenie powinno określać: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy; 

2) przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem; 

3) termin podjęcia działalności; 

4) wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem; 

5) niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po 

zakończeniu działalności objętej zezwoleniem; 

6) inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania 

dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i 

obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej 

zezwoleniem. 

1a. (uchylony). 

[1aa. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych powinno określać również stacje zlewne.] 

<1aa. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych 

powinno wskazywać stacje zlewne, do których nieczystości ciekłe będą dostarczane.> 

1b. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

1c. Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, jeżeli 

zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi: 

1) jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi; 

2) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; 

3) (uchylony); 
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4) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

[2. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim 

warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania 

naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te 

warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.] 

<2. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim 

warunków lub nie przekazuje sprawozdania, o którym mowa w art. 9o ust. 2, w 

terminie 90 dni od dnia upływu terminu wskazanego w tym przepisie na przekazanie 

tego sprawozdania, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go odpowiednio do 

niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków lub przekazania 

sprawozdania nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli 

przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki lub nie przekazał 

sprawozdania, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.> 

3. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych 

w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska. 

4. Organ, który wydaje zezwolenie, określa, w drodze decyzji, zakres i sposób wykonywania 

obowiązków, o których mowa w ust. 3. 

 

Art.  9o. 

[1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych 

sprawozdań.] 

<1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych 

sprawozdań.> 

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w 

terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 

3. Sprawozdanie zawiera: 

[1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego 

działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie 
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tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;] 

<1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na 

prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, 

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;> 

2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie; 

3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych: 

a) bytowych, 

b) przemysłowych; 

4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy 

nieczystości ciekłych: 

a) bytowych, 

b) przemysłowych 

- wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane 

odebrane nieczystości ciekłe; 

<4a) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych: 

a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 

b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;> 

5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z 

obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli 

występuje taka różnica; 

[6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe;] 

<6) informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane 

nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;> 

7) datę sporządzenia sprawozdania; 

[8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w 

jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.] 
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<8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do 

występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.> 

4. [Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli 

nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz 

właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.] 

<Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli 

nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz 

właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.> 

W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela 

nieruchomości, a także adres nieruchomości. 

 

Art.  9u. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania 

przepisów ustawy. 

1a. W stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę, 

o której mowa w ust. 1, co najmniej raz na dwa lata. 

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska [(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 

2127 i 2338)]. 

[Art.  9xb. 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych, który: 

1) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o - podlega karze pieniężnej 

w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub 

poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p 

ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; 

http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(379)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16901353?unitId=art(380)&cm=DOCUMENT
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2) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o - podlega karze pieniężnej 

w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.] 

 

<Art. 9xb. 

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych, który: 

1) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie 

uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, 

o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania 

– od 500 zł do 5000 zł; 

2) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze 

pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 

90 dni; 

3) dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni 

ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 

przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane 

nieczystości ciekłe – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł 

za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych. 

2. Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, bierze się pod uwagę 

przesłanki, o których mowa w art. 189d pkt 2 i 4–6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).> 

 

Art.  9z. 

1. Gmina, która: 

1) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q - podlega karze 

pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 

365 dni; 

2) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q - podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione 
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lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia wezwania, 

o którym mowa w art. 9r ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 

500 zł do 5000 zł. 

1a. Gmina, która nie tworzy warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na 

swoim terenie, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 8-10 - podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 1000 zł do 100 000 zł. 

2. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3aa - podlega karze 

pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: 

1) przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych; 

2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne; 

3) (uchylony). 

2a. Gmina, która nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 3b lub art. 3c - podlega 

karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: 

1) przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu; 

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania; 

3) składowania. 

3.   Kary pieniężne, o których mowa w: 

1) ust. 2 i ust. 2a pkt 1 i 2 - oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 3; 

2) ust. 2a pkt 3 - oblicza się w sposób określony w art. 9x ust. 4. 

4. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 6d ust. 1 - podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł. 

[5. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, 

karom pieniężnym, o których mowa w ust. 1-2a, 4 i 6, podlega ten związek. 

6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 

9u - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5000 zł.] 

<5. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek 

międzygminny, karom pieniężnym, o których mowa w ust. 1–2a, 4, 6 i 7, podlega ten 

związek. 
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6. W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje obowiązku, o 

którym mowa w art. 9u – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 

5000 zł.> 

<7. W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje obowiązku, o 

którym mowa w art. 6 ust. 5a – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 

10 000 zł do 50 000 zł.> 

Art.  9zb. 

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9x ust. 1 i 2, nakłada, w drodze decyzji, wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce wpisania przedsiębiorcy 

do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2. 

1a. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xa, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

1aa. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xaa, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia punktu zbierania 

odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. 

1b. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9xb, nakłada, w drodze decyzji, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

[2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1-2a, 4 i 6 oraz art. 9za, 

nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.] 

<2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1–2a, 4, 6 i 7 oraz art. 

9za, nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.> 

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, może zawiesić zapłatę kar, o 

których mowa w art. 9z ust. 2 i 2a, lub je umorzyć. 

 

Art.  9zc. 

1. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 1 pkt 2-4, art. 9xa 

pkt 2, art. 9xaa pkt 1, art. [9xb pkt 1] <9xb ust. 1 pkt 1>, art. 9y ust. 1 pkt 2-4 i art. 9z ust. 

1 pkt 2 i ust. 4, właściwy organ bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu, zakres 

naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu. 
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2. Administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 4, art. 9xa pkt 2, art. 9xaa 

pkt 1, art. [9xb pkt 1]      , art. 9y ust. 1 pkt 4 albo art. 9z ust. 1 pkt 2 w przypadku 

niezastosowania się do wezwania, o którym odpowiednio mowa w art. 9p ust. 2 albo w 

art. 9r ust. 2, może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, za dany 

rok kalendarzowy, dotycząca danego sprawozdania, nie może przekroczyć 50 000 zł. 

 

Art.  10. 

1. Kto prowadzi działalność określoną w art. 7 bez wymaganego zezwolenia 

- podlega karze aresztu lub karze grzywny. 

2.   Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a 

- podlega karze grzywny. 

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w 

regulaminie. 

2b.   Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 1
1 

lub 2 nie 

składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- podlega karze grzywny. 

2c. Kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada 

kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne 

- podlega karze grzywny. 

<2d. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 

ust. 5a 

– podlega karze grzywny.> 

[3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-2c, toczy się według przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.] 

<3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1–2d, toczy się według przepisów 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).> 

 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16911555?cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

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

 

Art.  21. 

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego 

posiadaniu, zwany dalej "planem". 

2. Plan określa w szczególności: 

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji [.] <;> 

<6) planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy 

usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania 

ścieków komunalnych.> 

3. Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia 

wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3. 

<4a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje plan do zaopiniowania 

dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, który przedstawia opinię w zakresie, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 6, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania planu.> 

5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od 

dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 
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6. W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, plan stanowi 

podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf. 

7. Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 

które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. 


