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Projekt

USTAWA
z dnia

2014 r.

o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 1)
Art. 1.
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn.
zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie dotyczą wykorzystywania
gruzu, mas ziemnych oraz skalnych przy wykonywaniu robót związanych z
utrzymywaniem lub regulacją wód, lokalizowania inwestycji gospodarki rybackiej, a także budowy, przebudowy lub remontu dróg rowerowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 260, z późn. zm.3)).”;
2) w art. 88l:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych;”,
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz
wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową,
przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie
oraz czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego
pieszego lub rowerowego.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawę z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i
1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446
i 1543 oraz z 2014 r. poz. ….
1)
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„1a. Budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie
szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego wymaga zgłoszenia:
1) dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. a–c;
2) dyrektorowi właściwego urzędu morskiego w przypadku gdy roboty lub czynności mają być prowadzone w pasie technicznym.
1b. W zgłoszeniu należy określić termin rozpoczęcia robót lub czynności.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi rowerowej
– dokumenty, o których mowa w ust. 4;
2) w przypadku wyznaczania szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego – zgodę właściciela terenu na lokalizację szlaku, charakterystykę
planowanych
działań,
mapę
sytuacyjnowysokościową w skali 1:2000 lub 1:1000 z naniesieniem przebiegu szlaku oraz zaznaczeniem drogowskazów i tablic oraz opis
planowanej do zastosowania techniki montażu oznakowania.
1c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ, o którym mowa
w ust. 1a, nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a
w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
1d. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a, należy dokonać przed terminem
zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.
Do wykonywania robót budowlanych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego można
przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ, o którym mowa w ust. 1a, nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
1e. Organ, o którym mowa w ust. 1a, wnosi, w drodze decyzji, sprzeciw w
przypadku stwierdzenia, że planowane roboty lub czynności, o których
mowa w ust. 1a, mogą spowodować pogorszenie stanu środowiska lub
utrudnią ochronę przed powodzią lub zwiększą zagrożenie powodziowe, lub będą mogły spowodować zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od
dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w ust. 1.”;
3) w art. 88n:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do robót związanych z utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów
przeciwpowodziowych, a także do robót związanych z budową, przebudową lub remontem dróg rowerowych lub czynności związanych z
wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. Zakaz,
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o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy przejeżdżania rowerem
wzdłuż korony wałów.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2e w brzmieniu:
„2a. Budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie
szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale przeciwpowodziowym wymaga zgłoszenia marszałkowi województwa.
2b. W zgłoszeniu należy określić termin rozpoczęcia robót lub czynności.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi rowerowej
– dokumenty, o których mowa w ust. 4;
2) w przypadku wyznaczania szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego – zgodę właściciela wału przeciwpowodziowego na
lokalizację szlaku, charakterystykę planowanych działań, mapę
sytuacyjno-wysokościową w skali 1:2000 lub 1:1000 z naniesieniem przebiegu szlaku oraz zaznaczeniem drogowskazów i tablic
oraz opis planowanej do zastosowania techniki montażu oznakowania.
2c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ, o którym mowa
w ust. 2a, nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a
w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
2d. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2a, należy dokonać przed terminem
zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.
Do wykonywania robót budowlanych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia organ, o którym mowa w ust. 2a, nie wniesie, w
drodze decyzji, sprzeciwu, i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
2e. Marszałek województwa wnosi, w drodze decyzji, sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że planowane roboty lub czynności, o których mowa w ust. 2a, mogą spowodować pogorszenie stanu środowiska lub zagrażają szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych.”,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:
„3a. W przypadku gdy zagrożona jest szczelność lub stabilność wałów
przeciwpowodziowych oraz w razie wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność ograniczenia możliwości poruszania się po wałach,
jak również w razie konieczności wykonania prac związanych z konserwacją lub remontem wałów przeciwpowodziowych właściciel lub
zarządca wału przeciwpowodziowego wprowadza czasowy zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych.
3b. Właściciel lub zarządca wału przeciwpowodziowego, który wprowadził zakaz, o którym mowa w ust. 3a, jest obowiązany do oznaczenia
wału przeciwpowodziowego, na którym obowiązuje zakaz, za pomocą
rozmieszczonych w widocznych miejscach znaków stojących z umieszczoną tablicą informującą o zakazie poruszania się po wałach oraz do
ogłoszenia o wprowadzeniu zakazu w sposób zwyczajowo przyjęty na
danym terenie lub w środkach masowego przekazu.
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3c. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór tablicy informacyjnej, o której mowa w ust. 3b, a w szczególności jej rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu, kierując się potrzebą zapewnienia widoczności i czytelności tablicy informacyjnej.”;
4) w art. 88o dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Właściciel lub zarządca wału przeciwpowodziowego może, na podstawie
umowy, użyczyć koronę wału lub jej część na cele związane z budową drogi
rowerowej, a także na cele związane z potrzebami zarządzania drogą rowerową. Do użyczenia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.”;
5) po art. 88n dodaje się art. 88na w brzmieniu:
„Art. 88na. Przepisy art. 88l ust. 1a–1e oraz art. 88n ust. 2a–2e nie naruszają
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”;
6) w art. 124 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w
brzmieniu:
„12) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowę, przebudowę lub remont drogi rowerowej.”;
7) w art. 194 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 39, art. 40 ust. 1 i art.
88n ust. 3a,”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z
późn. zm.4)) w art. 80 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez
wał przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub przejeżdża pojazdem innym niż rower lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie wzdłuż po wale przeciwpowodziowym, na którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni,”.
Art. 3.
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260,
z późn. zm. 5)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) droga rowerowa – drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i
pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem;”;
2) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.”.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829,
1247, 1446 i 1567.
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446
i 1543.
4)
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Art. 4.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010
r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.6)) w art. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne,
budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg,
obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i
sygnalizacji;”.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz.
675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64,
poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789,
Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529,
z 2013 r. poz. 829 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40.

