
Oświadczenie złożone 

przez senatora Beniamina Godylę 

na 7. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 marca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Z uwagi na zmieniające się warunki klimatyczne i zachodzące zmiany konieczne jest szczególne podejście 

do kwestii szeroko pojętej gospodarki wodnej, ściśle związanej z retencją i racjonalnym gospodarowaniem 

wodą. Jesteśmy obecnie świadkami coraz częściej pojawiających się sytuacji ekstremalnych w postaci bardzo 

intensywnych opadów, długotrwałych okresów suszy, wysokich lub niskich temperatur czy bardzo silnych 

wiatrów graniczących z huraganami. Zjawiska te występują na małych obszarach, ale mogą również obej-

mować większe tereny. 

Stawiamy sobie zatem pytanie: czy możemy w pełni się zabezpieczyć przed tymi ekstremalnymi zjawi-

skami? Odpowiedź jest oczywiście negatywna. Możemy jednak w znacznym stopniu złagodzić skutki tych 

ekstremalnych zjawisk poprzez wspomaganie rozwoju mikro- i makroretencji oraz inwestowanie w infra-

strukturę przeciwpowodziową. Ponadto musimy zwrócić uwagę na wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu  

i rozbudowie urządzeń wodnych melioracyjnych, które służą naszemu rolnictwu, a tym samym całemu społe-

czeństwu. 

Zdajemy sobie sprawę, że zmiany klimatyczne mogą przynieść wiele problemów, jeśli chodzi o prawi-

dłowe funkcjonowanie całej gospodarki i społeczeństwa. Polska posiada skromne zasoby wodne oraz małą 

pojemność zbiorników retencyjnych, co w znacznym stopniu utrudnia należyte gospodarowanie wodami.  

W związku z tym naszym priorytetem powinno być zwiększenie zasobów wód, poprawa ich stanu ekologicz-

nego oraz jakości chemicznej. Wprowadzane mechanizmy prawno-finansowe muszą sprzyjać rozwojowi 

wodooszczędnych technologii oraz utrzymaniu dużych zbiorników, wałów przeciwpowodziowych i cieków 

naturalnych. Ponadto powinny służyć zwiększeniu pomocy państwa służącej prawidłowemu funkcjonowaniu 

spółek wodnych, które poprzez utrzymywanie urządzeń wodnych oraz urządzeń towarzyszących mogą przy-

czynić się w znacznym stopniu do zwiększenia retencji terenowej. 

Z uwagi na wielkość potrzeb oraz mały zasób środków finansowych spółki wodne utrzymują urządzenia 

melioracyjne na granicy ich zdatności technicznej. Bez systematycznej i bieżącej konserwacji tych urządzeń 

przywrócenie ich pełnej sprawności będzie możliwe tylko poprzez działania inwestycyjne, które będą wyma-

gały znacznie większych nakładów finansowych niż roboty konserwacyjne. Niezbędne jest również skutecz-

ne wdrożenie planów przeciwdziałania skutkom suszy oraz zarządzania ryzykiem powodziowym, które  

w myśl ustawy – Prawo wodne są zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej oraz „Wód 

Polskich”. Dla realizacji przedmiotowych celów konieczna jest ścisła współpraca wymienionych organów, 

gdyż tylko w takiej sytuacji możliwy jest rozwój racjonalnej gospodarki wodnej i kształtowanie krajobrazów 

sprzyjających zatrzymaniu wody. 

Szczytowy rozwój melioracji wodnych przypada na lata 1965–1975, podczas gdy po roku 1987 nastąpił 

drastyczny spadek, jeśli chodzi o wykonanie robót melioracyjnych. Większość wymaga odbudowy,  

a w mniejszym zakresie remontów kapitalnych i remontów bieżących. A zasadniczą rolę w przeciwdziałaniu i 

ograniczaniu niekorzystnych skutków susz i powodzi pełnią właśnie melioracje. 

Wymienię proponowane zmiany w prawie wodnym mające na celu lepsze funkcjonowanie spółek wod-

nych. Z uwagi na fakt, że rolnicy nie poczuwają się do obowiązku czy też nie odczuwają potrzeby utrzymy-

wania urządzeń melioracyjnych w należytym stanie technicznym, zasadne jest uzależnienie dotacji dla rolni-

ków od członkostwa w spółkach wodnych lub wprowadzenie obligatoryjnego członkostwa dla wszystkich. 

Kolejna sprawa to ustalenie wytycznych do skutecznego egzekwowania zaległych składek od członków spó-

łek wodnych. Następna to wprowadzenie jednolitego systemu opłat składek członkowskich w spółkach wod-

nych za każdy hektar powierzchni. Byłoby tak z uwagi na fakt, że zbyt kosztowne byłoby zweryfikowanie 

odnoszących korzyści z urządzeń wodnych dla posiadaczy drenaży sprzed 40 czy 50 lat, a wiele z nich funk-

cjonuje do dziś; woda spływa z każdego punktu na ziemi w kierunku dolin rzecznych czy też drobnych urzą-

dzeń wodnych i wszyscy powinni czuć się zobligowani do uczestnictwa w kosztach utrzymania tych urzą-

dzeń. Następna kwestia to nieodpłatne udostępnienie możliwości korzystania z ewidencji gruntów prowadzo-

nej przez starostów, a także obligatoryjny obowiązek informowania spółek wodnych o zmianach w ewidencji 



gruntów. Kolejna sprawa to zwiększenie pomocy państwa w zakresie odbudowy czy też modernizacji istnie-

jącej infrastruktury wodno-melioracyjnej. Następna to weryfikacja i inwentaryzacja urządzeń melioracji 

wodnych pod względem nazewnictwa, parametrów oraz urządzeń towarzyszących. 

Teraz wymienię pozostałe działania sprzyjające m.in. przeciwdziałaniu skutkom suszy. Są to: rozpo-

wszechnienie spotkań edukacyjnych i pomoc ze strony „Wód Polskich” w zakresie planowania i wykonania 

obiektów małej retencji terenowej; programy dla doświadczonej kadry specjalistów z zakresu budownictwa 

wodnego i melioracji w celu wyszkolenia młodej kadry specjalistów; dotacje dla zagospodarowania nieużyt-

ków lub terenów podmokłych w celu stworzenia małych zbiorników śródpolnych; odtworzenie dolin rzecz-

nych poprzez wprowadzenie zakazu przekształcania użytków zielonych na grunty orne w terasach zalewo-

wych rzek; uporządkowanie ewidencji działek i ujednolicenie nazw cieków naturalnych. 

Reasumując, powiem, że konieczna jest świadoma współpraca wszystkich środowisk: administracji pań-

stwowej i samorządowej, Lasów Państwowych, przedsiębiorstw, jednostek dydaktyczno-naukowych, organi-

zacji społecznych oraz mediów, a także sprzężenie celów, dla których działa każde z nich, w myśl chińskiego 

przysłowia: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem”. 

Szanowny Panie Ministrze, poniżej przedstawiam propozycje zmian zapisów ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. – Prawo wodne (DzU z 2020 r. poz. 310) w celu poprawy skuteczności, lepszego funkcjonowania 

spółek wodnych i realizacji programu małej retencji. 

Art. 16 dotyczący definicji ustawowych, pkt 43: „powodzi – rozumie się przez to czasowe pokrycie przez 

wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wez-

branie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem 

pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych”. 

Nie zawiera to definicji podtopienia, czyli czasowego pokrycia terenu wodą wezbraną w urządzeniach 

wodnych. Uzasadnienie: posiadamy definicje powodzi, jednak często podczas intensywnych opadów deszczu 

lub wiosennych roztopów dochodziło do czasowego wystąpienia z koryta wód znajdujących się w urządze-

niach melioracyjnych – rowach. W ustawie brak jest definicji takiego zjawiska. Najczęściej brak możliwości 

odpływu wód spowodowany był wysokim stanem odbiorników, tj. rzek, kanałów. 

Art. 17. ust 1: „Przepisy ustawy dotyczące: 

1) właścicieli – stosuje się odpowiednio do posiadaczy samoistnych oraz użytkowników wieczystych,  

a w przypadku eksploatacji instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska – do prowadzącego instalację; 

2) właścicieli wód – stosuje się odpowiednio do organów administracji publicznej, jednostek organizacyj-

nych nieposiadających osobowości prawnej, osób prawnych lub osób fizycznych wykonujących prawa wła-

ścicielskie w stosunku do wód; 

3) urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do: 

a) urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych, 

b) obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urzą-

dzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały prze-

ciwpowodziowe, 

c) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, 

stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowa-

dzone te roboty; 

4) wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, prze-

budowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urzą-

dzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji”. 

W art. 17 ust. 1 proponuję dodać pkt 5: „eksploatacji, konserwacji oraz remontu urządzeń wodnych – od-

nosi się do możliwości bieżącego korzystania i utrzymywania urządzeń wodnych w celu zachowania ich 

funkcji, należytego stanu technicznego oraz parametrów istniejących urządzeń”. 

Uzasadnienie: w ustawie brak jest definicji dotyczącej eksploatacji, konserwacji oraz remontu urządzeń 

wodnych, a art. 188 ust. 1 stanowi, że utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na 

eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. 

Teraz kwestia przeciwdziałania skutkom suszy i art. 184 ust. 2: „Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

zawiera…”. Po pkcie 2, który brzmi: „propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych” zasadne by-

łoby dodać pkt 3: „propozycje bieżącej konserwacji i remont istniejących urządzeń wodnych”. 

Uzasadnienie: budowa lub przebudowa wymaga znacznie większych nakładów finansowych. Jest to zwią-

zane z przygotowaniem dokumentacji, uzyskaniem stosownych zezwoleń oraz znacznym czasem realizacji. 

Posiadamy jednak bogatą sieć urządzeń wodnych, które wymagają remontu lub bieżącej konserwacji, a tym 



samym mniejszych nakładów finansowych, oznacza to krótszy termin realizacji, a przede wszystkim szybszy 

efekt wykonanych robót. 

Teraz kwestia budownictwa wodnego i art. 188 ust. 2: „W kosztach utrzymania urządzeń wodnych 

uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści”. Jak określić odnoszącego korzyści? W ust. 3 i ust. 4 brak wy-

tycznych, jak wskazać tego odnoszącego korzyści. 

Propozycja zmiany art. 188 ust. 2: „W kosztach utrzymania urządzeń wodnych uczestniczy każdy, którego 

nieruchomości znajdują się w obrębie zlewni urządzenia wodnego”. 

Uzasadnienie: zarządzanie zlewniowe w odniesieniu do wszystkich urządzeń wodnych w znaczny sposób 

uprościłoby wytypowanie osób odnoszących korzyści, a tym samym ich uczestnictwo w kosztach utrzymania 

przedmiotowych urządzeń. 

Teraz art. 192 ust. 1, w którym zakazuje się… I ust. 1 pkt 3: „wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych 

robót oraz innych czynności, które mogą powodować: 

a) niedopuszczalne osiadanie urządzeń wodnych lub ich części, 

b) pojawienie się szczelin, rys lub pęknięć, w szczególności w korpusach oraz koronach zapór, okładzi-

nach betonowych, szybach, sztolniach oraz przepławkach dla ryb, 

c) nadmierną filtrację wody, 

d) uszkodzenie budowli regulacyjnych, 

e) unieruchomienie zamknięć budowli piętrzących lub upustowych, 

f) erozję gruntu powyżej oraz poniżej urządzeń wodnych, 

g) osuwanie się gruntu przy urządzeniach wodnych, 

h) zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych, 

i) uszkodzenie wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do 

ziemi oraz urządzeń służących do odprowadzania wód do wód, 

j) uszkodzenie urządzeń pomiarowych, 

k) uszkodzenie znaków usytuowanych na wodach, 

l) pogorszenie lub utratę funkcji urządzeń umożliwiających migrację ryb”. 

Proponuję dopisać: 

„ł) brak możliwości dostępu do urządzenia wodnego w celu wykonania jego bieżącej konserwacji lub re-

montu”. 

Uzasadnienie: dotyczy to m.in. wykonywania ogrodzeń na skarpach urządzeń wodnych, czasami obu-

stronnie, co utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia wykonanie robót. 

Teraz kwestia melioracji wodnych. W art. 196 dotyczącym ewidencji melioracji wodnych ust. 6 brzmi: 

„Ewidencję melioracji wodnych udostępnia się do wglądu nieodpłatnie”. Winno być: „Ewidencję melioracji 

wodnych udostępnia się nieodpłatnie”. 

Uzasadnienie: dlaczego udostępnia się „do wglądu”, skoro z tej ewidencji muszą korzystać np. spółki 

wodne, które powinny ją otrzymać w formie elektronicznej bezpłatnie? Jest im ona niezbędna do realizacji 

celów określonych w ustawie i statutach spółek wodnych. Spółki posiadają niewielkie środki finansowe  

w stosunku do potrzeb, dlatego też wszelkie niezbędne informacje dotyczące urządzeń wodnych, a także dane 

ewidencyjne poszczególnych nieruchomości, którymi zarządzają starostwa powiatowe, powinny być im udo-

stępnione bezpłatnie. 

I art. 210 ust. 1: „Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej oraz minister właściwy do spraw rozwo-

ju wsi określą, w drodze rozporządzenia, sposób: 

1) prowadzenia ewidencji melioracji wodnych; 

2) zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji wodnych; 

3) ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ”. 

Odnośnie do ust. 1 pkt 3: kiedy i kto za to zapłaci? I na jakiej zasadzie zostanie to udostępnione? Każdy 

rów powinien mieć wyznaczoną zlewnię. Skoro cieki naturalne posiadają swoje zlewnie, to dlaczego nie mo-

gą ich posiadać poszczególne urządzenia wodne? Wystarczy zobowiązać poszczególne nadzory wodne do 

wyznaczenia zlewni dla poszczególnych urządzeń. Posiadają specjalistyczne programy, np. typu Geo-Melio, 

więc trzeba wykorzystać wszelkie możliwości i doświadczenie specjalistów do uporządkowania przedmioto-

wej kwestii. Woda opadowa lub roztopowa z każdego punktu danej zlewni spływa w kierunku urządzenia. 

Właściciel lub użytkownik działki na wzniesieniu może ją szybko odprowadzić lub powstrzymać odpływ 

poprzez zastosowanie odpowiednich technik orki. Dlatego też tak ważna rzeczą jest, aby przynależność do 

spółek wodnych była obowiązkowa, a zarządzenie urządzeniami melioracyjnymi zawierało się w ich zlew-

niach. 

Teraz kwestia własności wód i obowiązki obywateli. 



Art. 212: „1. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Pań-

stwa wykonują: 

1) Wody Polskie – w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych; 

2) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do wód morza terytorialnego oraz mor-

skich wód wewnętrznych. 

3) (uchylony) 

2. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do nieruchomości stanowiących własność 

Skarbu Państwa, znajdujących się w obrębie działki ewidencyjnej, która obejmuje także śródlądowe wody 

płynące będące własnością Skarbu Państwa. 

3. (uchylony) 

4. (uchylony)”. 

Pytanie do art. 212: a co z ciekami naturalnymi – rzekami, będącymi wodami płynącymi, zlokalizowany-

mi w obrębie nieruchomości, których prawa właścicielskie posiadają osoby fizyczne? Kto winien w takim 

przypadku utrzymywać taki ciek? Kto ma prawo wystąpić (z wnioskiem czy ze zgłoszeniem) o usunięcie 

drzew? Jak wskazać granice? 

Teraz kwestia tworzenia spółek wodnych i związków wałowych. 

Art. 441 ust. 1: „Spółki wodne oraz związki wałowe są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które 

nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają 

na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. 

2. Spółki wodne, zapewniając zaspokojenie potrzeb zrzeszonych w nich osób w zakresie gospodarowania 

wodami, mogą podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto, który przezna-

cza się wyłącznie na cele statutowe spółki wodnej. 

3. Spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji 

urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do: 

1) zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania wody; 

2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

3) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach; 

4) ochrony przed powodzią; 

5) odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych. 

4. Spółki wodne prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepi-

sami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655  

i 1680)”. 

Proponowana zmiana w art. 441 ust. 1: Spółki wodne oraz związki wałowe są niepublicznymi formami 

organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne oraz jed-

nostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na zasadzie obowiązku i mają na celu zaspokajanie 

wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Ust. 3 pkt 4: ochrony przed 

powodzią i suszą. Ust. 3 pkt 5: odwadniania i nawadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych, na 

terenach wiejskich. 

Ewentualnie może to być taka zmiana w art. 441 ust. 1: 

„a) spółki wodne oraz związki wałowe są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają  

w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej na zasadzie dobrowolności i mają na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy 

potrzeb w zakresie gospodarowania wodami; 

b) obowiązek członkostwa w spółkach wodnych dotyczy osób fizycznych i prawnych oraz jednostek or-

ganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które korzystają z dopłat i dotacji na cele rolnicze”. 

Uzasadnienie: z uwagi na fakt, że znaczącą rolę w kształtowaniu stosunków wodnych na terenach użyt-

kowanych rolniczo najlepiej pełnią i mogą pełnić spółki wodne, zasadne jest stworzenie odpowiednich wa-

runków i umocowanie ich w stosownych aktach prawnych. 

Z wyrazami szacunku 

Beniamin Godyla 
 


