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Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- Prawo wodne z projektami aktów
wykonawczych.
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Środowiska.
Z poważaniem
(-) Beata Szydło

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie zlewni
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa zlewnie i przyporządkowuje je do właściwych regionów
wodnych.
§ 2. Określa się następujące zlewnie:
1)

w regionie wodnym Małej Wisły – Zlewnia Małej Wisły;

2)

w regionie wodnym Górnej Wisły:

3)

a)

Zlewnia Soły i Skawy,

b)

Zlewnia Wisły Krakowskiej,

c)

Zlewnia Nidy,

d)

Zlewnia Dunajca,

e)

Zlewnia Wisłoki i Wisłoka,

f)

Zlewnia Wisły Sandomierskiej,

g)

Zlewnia Sanu;

w regionie wodnym Środkowej Wisły:
a)

Zlewnia Pilicy,

b)

Zlewnia Środkowej Wisły – odcinek puławski,

c)

Zlewnia Wieprza,

d)

Zlewnia Górnego Bugu,

e)

Zlewnia Dolnego Bugu,

f)

Zlewnia Środkowej Wisły – odcinek warszawski,

g)

Zlewnia Bzury,

h)

Zlewnia Środkowej Wisły – odcinek włocławski,

i)

Zlewnia Wkry,

j)

Zlewnia Środkowej Narwi,

k)

Zlewnia Górnej Narwi,
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l)

Zlewnia Biebrzy,

m) Zlewnia Pisy;
4)

w regionie wodnym Dolnej Wisły:
a)

Zlewnia Dolnej Wisły – odcinek toruński,

b)

Zlewnia Brdy i Wdy,

c)

Zlewnia Pasłęki i Elbląga,

d)

Zlewnia Rzek Przymorza Wschodniego,

e)

Zlewnia Dolnej Wisły – odcinek ujściowy;

5)

w regionie wodnym Górnej Odry – Zlewnia Górnej Odry;

6)

w regionie wodnym Środkowej Odry:

7)

8)

a)

Zlewnia Środkowej Odry – odcinek opolski,

b)

Zlewnia Środkowej Odry – odcinek dolnośląski,

c)

Zlewnia Nysy Kłodzkiej,

d)

Zlewnia Bystrzycy i Kaczawy,

e)

Zlewnia Baryczy,

f)

Zlewnia Bobru,

g)

Zlewnia Nysy Łużyckiej,

h)

Zlewnia Środkowej Odry – odcinek lubuski;

w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego:
a)

Zlewnia Dolnej Odry,

b)

Zlewnia Rzek Przymorza Zachodniego;

w regionie wodnym Warty:
a)

Zlewnia Górnej Warty,

b)

Zlewnia Prosny,

c)

Zlewnia Górnej Noteci,

d)

Zlewnia Środkowej Warty – odcinek koniński,

e)

Zlewnia Środkowej Warty – odcinek poznański,

f)

Zlewnia Środkowej Noteci,

g)

Zlewnia Dolnej Warty i Noteci;
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9)

w regionie wodnym Dniestru – Zlewnia Dniestru;

10) w regionie wodnym Czarnej Orawy – Zlewnia Czarnej Orawy;
11) w regionie wodnym Czadeczki – Zlewnia Czadeczki;
12) w regionie wodnym Morawy – Zlewnia Morawy;
13) w regionie wodnym Banówki – Zlewnia Banówki;
14) w regionie wodnym Izery – Zlewnia Izery;
15) w regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy (Upa) – Zlewnia Łaby i Ostrożnicy;
16) w regionie wodnym Metuje:
a)

Zlewnia Zdoniowskiego Potoku,

b)

Zlewnia Klikawy;

17) w regionie wodnym Orlicy – Zlewnia Orlicy;
18) w regionie wodnym Niemna:
a)

Zlewnia Czarnej Hańczy,

b)

Zlewnia Łosośnej i Nietupy;

19) w regionie wodnym Łyny i Węgorapy – Zlewnia Łyny i Węgorapy;
20) w regionie wodnym Świeżej – Zlewnia Świeżej.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

–4–

UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 13
ust. 4 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...). Przepis ten upoważnia Radę
Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia wykazu zlewni i przyporządkowania ich
do właściwych regionów wodnych na podstawie funkcjonującego podziału hydrograficznego
kraju.
W związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia ... – Prawo wodne, normującej zasady
gospodarki wodnej, konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia, którego materia nie
była wcześniej regulowana. Projektowanym rozporządzeniu przyporządkowano poszczególne
zlewnie odpowiednim regionom wodnym.
Jako podstawę określenia zlewni wykorzystano Mapę Podziału Hydrograficznego
Polski. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski jest jednolitą, ciągłą bazą danych
hydrograficznych dla obszaru całej Polski, stanowiącą zbiór wektorowych warstw
informacyjnych GIS (System Informacji Graficznej) wraz z bazą danych zawierającą pełną
charakterystykę geometryczną i opisową sieci hydrograficznej.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zlewni

Data sporządzenia:
23 03 2017

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Środowiska

Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 13 ust. 4 ustawy z dnia … – Prawo wodne
(Dz. U. poz. …)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Karolina Majewska-Otawska, tel: 22 579 2025
e-mail: karolina.majewska-otawska@mos.gov.pl

Nr w wykazie prac Rady Ministrów

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie ma na celu określenie zlewni i przyporządkowanie ich do właściwych regionów wodnych na podstawie
funkcjonującego podziału hydrograficznego kraju.
Projekt rozporządzenia powstał na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia … – Prawo
wodne.
Dotąd materia ta nie była regulowana odrębnym rozporządzeniem.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rozporządzenie ma charakter porządkujący i informacyjny. Podział został dokonany w oparciu o podział hydrograficzny
kraju, na podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski, która stanowi jednolitą, ciągłą bazę danych
hydrograficznych dla obszaru całej Polski, będącą zbiorem wektorowych warstw informacyjnych GIS (System
Informacji Graficznej) wraz z bazą danych zawierającą pełną charakterystykę geometryczną i opisową sieci
hydrograficznej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Instytucje zarządzające
gospodarką wodną
(regionalne zarządy
gospodarki wodnej,
PGWWP)

Wielkość
7

Źródło danych
Dane własne za 2014 r. (na
podstawie informacji z KZGW)

Podmioty objęte nową
regulacją dotyczącą
ustanawiania stref
ochronnych ujęć wody
(głównie sektor wodno-kanalizacyjny)

Ok. 1.800 podmiotów

Rocznik Statystyczny, 2010,
GUS: Zmiany strukturalne grup
podmiotów gospodarki
narodowej w rejestrze REGON
2014.

Oddziaływanie
W związku z planowaną
reformą gospodarki wodnej
oraz strukturalną zmianą
organizacyjną jednostek
działających w tym sektorze
nastąpi przyporządkowanie
regionów wodnych
i poszczególnych zlewni
odpowiednim jednostkom
zarządzającym gospodarką
wodną na danym obszarze.
Konieczność ustanawiania stref
ochronnych ujęć wody,
przygotowywania analizy
ryzyka obejmującej ocenę
zagrożeń przeprowadzoną
w oparciu o analizy
hydrogeologiczne
i hydrologiczne dokumentację
hydrogeologiczną oraz
hydrologiczną, analizę
identyfikacji źródeł zagrożenia
wynikających ze sposobu
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zagospodarowania terenu,
a także o wyniki badania
jakości ujmowanej wody.
Przejęcie kompetencji
w zakresie zarządzania na
obszarze wód stanowiących
aktualnie przedmiot działań
wojewódzkich zarządów
melioracji i urządzeń wodnych.
Ustanawianie stref ochronnych
ujęć wody z urzędu.
Realizacja zadań z zakresu
monitoringu wód, w tym
realizacja dyrektyw unijnych.
Kontrola w zakresie
wypełnienia dyrektywy
azotanowej.
Współpraca z nowymi
jednostkami organizacyjnymi,
w tym w szczególności PGW
„Wody Polskie”. Ustalanie
obszaru aglomeracji –
przekazywanie danych do
wskazanego powyżej
podmiotu.

marszałkowie województw
16

Wojewodowie

-

16

-

wojewódzkie inspektoraty
ochrony środowiska
-

16

Rozporządzenie
Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 2014 r.
w sprawie połączenia gmin,
ustalenia granic niektórych
gmin i miast, nadania
niektórym miejscowościom
statusu miasta oraz zmiany
siedziby władz gminy (Dz. U.
poz. 1023), GUS – dane za
2015 r.
Dane GUS z 2015 r. (Biuletyn
Informacji Publicznej GUS)

Gminy

2.478

Powiaty

Przekazanie kompetencji
w zakresie wydawania
pozwoleń wodnoprawnych.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
380

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z
dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt
rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa
Cyfryzacji i Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych.
Proponowane regulacje nie będą generowały kosztów finansowych. Zakłada się, że ewentualne
zmiany związane z przejściem zadań z jednych jednostek na inne realizujące po reformie
zadania z zakresu gospodarki wodnej, pociągną za sobą przeniesienie środków finansowych.
Szczegółowe zasady finansowania realizacji zadań w zakresie gospodarki wodnej zostały
opisane w uzasadnieniu oraz OSR do projektu ustawy – Prawo wodne reformującej gospodarkę
wodną w RP.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa sektor
mikro-,
małych
pieniężnym
i średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele
z … r.)
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa Przedmiotowa regulacja nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność
niepieniężnym sektor mikro-, małych
gospodarki, w tym rozwój przedsiębiorczości w szczególności małych
i średnich przedsiębiorstw, jak również na indywidualną sytuację obywateli.
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie źródeł
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
danych i przyjętych do i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE
X nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
X nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
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10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie podziału ustanowionego niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z ustawą z dnia … – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Wprowadzane projektem zmiany nie uzasadniają potrzeby ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne.

22/04-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie sposobu ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy,
regionów wodnych oraz zlewni
Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy;

2)

przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych oraz wód przybrzeżnych do
właściwych obszarów dorzeczy;

3)

sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic regionów wodnych;

4)

sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic zlewni.
§ 2. 1. Przebieg granic obszarów dorzeczy, przebieg granic regionów wodnych oraz

przebieg granic zlewni ustala się w następujący sposób:
1)

w odniesieniu do granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni, które
pokrywają się z granicami państwa – na podstawie danych zawartych w państwowym
rejestrze granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o którym mowa
w art. 7a pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60);

2)

w odniesieniu do granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni, które
pokrywają się z granicami hydrograficznymi - na podstawie danych zawartych na Mapie
Podziału Hydrograficznego Polski.
2. Przebieg granic regionów wodnych oraz przebieg granic zlewni ustala się

z uwzględnieniem lokalizacji budowli hydrotechnicznych mających znaczący wpływ na
kształtowanie zasobów wodnych.
§ 3. Przebieg granic obszarów dorzeczy, przebieg granic regionów wodnych oraz
przebieg granic zlewni ewidencjonuje się w systemie informacyjnym gospodarowania
wodami w postaci uporządkowanych, jednolitych zbiorów danych przestrzennych.

–2§ 4. 1. Przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych do właściwych
obszarów dorzeczy jest określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Przyporządkowanie wód przybrzeżnych do właściwych obszarów dorzeczy jest
określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

–3Załączniki
do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia ... (poz. ...)
Załącznik nr 1
PRZYPORZĄDKOWANIE JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH DO
WŁAŚCIWYCH OBSZARÓW DORZECZY
Kod jednolitej części wód
Lp.

podziemnych

Obszar dorzecza

1

PLGW1000164

Dorzecze Dunaju

2

PLGW1000171

Dorzecze Dunaju

3

PLGW2000100

Dorzecze Wisły

4

PLGW2000101

Dorzecze Wisły

5

PLGW2000102

Dorzecze Wisły

6

PLGW2000103

Dorzecze Wisły

7

PLGW2000104

Dorzecze Wisły

8

PLGW200011

Dorzecze Wisły

9

PLGW2000111

Dorzecze Wisły

10

PLGW2000112

Dorzecze Wisły

11

PLGW2000113

Dorzecze Wisły

12

PLGW2000114

Dorzecze Wisły

13

PLGW2000115

Dorzecze Wisły

14

PLGW2000116

Dorzecze Wisły

15

PLGW2000117

Dorzecze Wisły

16

PLGW2000118

Dorzecze Wisły

17

PLGW2000119

Dorzecze Wisły

18

PLGW200012

Dorzecze Wisły

19

PLGW2000120

Dorzecze Wisły

20

PLGW2000121

Dorzecze Wisły

21

PLGW200013

Dorzecze Wisły

22

PLGW2000130

Dorzecze Wisły

23

PLGW2000131

Dorzecze Wisły
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24

PLGW2000132

Dorzecze Wisły

25

PLGW2000133

Dorzecze Wisły

26

PLGW2000134

Dorzecze Wisły

27

PLGW2000135

Dorzecze Wisły

28

PLGW2000136

Dorzecze Wisły

29

PLGW200014

Dorzecze Wisły

30

PLGW2000145

Dorzecze Wisły

31

PLGW2000146

Dorzecze Wisły

32

PLGW2000147

Dorzecze Wisły

33

PLGW2000148

Dorzecze Wisły

34

PLGW2000149

Dorzecze Wisły

35

PLGW200015

Dorzecze Wisły

36

PLGW2000150

Dorzecze Wisły

37

PLGW2000151

Dorzecze Wisły

38

PLGW2000152

Dorzecze Wisły

39

PLGW2000153

Dorzecze Wisły

40

PLGW2000154

Dorzecze Wisły

41

PLGW2000156

Dorzecze Wisły

42

PLGW2000157

Dorzecze Wisły

43

PLGW2000158

Dorzecze Wisły

44

PLGW2000159

Dorzecze Wisły

45

PLGW200016

Dorzecze Wisły

46

PLGW2000160

Dorzecze Wisły

47

PLGW2000161

Dorzecze Wisły

48

PLGW2000162

Dorzecze Wisły

49

PLGW2000163

Dorzecze Wisły

50

PLGW2000165

Dorzecze Wisły

51

PLGW2000166

Dorzecze Wisły

52

PLGW2000167

Dorzecze Wisły

53

PLGW2000168

Dorzecze Wisły

54

PLGW200017

Dorzecze Wisły

55

PLGW2000172

Dorzecze Wisły
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56

PLGW200018

Dorzecze Wisły

57

PLGW200019

Dorzecze Wisły

58

PLGW200027

Dorzecze Wisły

59

PLGW200028

Dorzecze Wisły

60

PLGW200029

Dorzecze Wisły

61

PLGW200030

Dorzecze Wisły

62

PLGW200031

Dorzecze Wisły

63

PLGW200032

Dorzecze Wisły

64

PLGW200036

Dorzecze Wisły

65

PLGW200037

Dorzecze Wisły

66

PLGW200038

Dorzecze Wisły

67

PLGW200039

Dorzecze Wisły

68

PLGW200044

Dorzecze Wisły

69

PLGW200045

Dorzecze Wisły

70

PLGW200046

Dorzecze Wisły

71

PLGW200047

Dorzecze Wisły

72

PLGW200048

Dorzecze Wisły

73

PLGW200049

Dorzecze Wisły

74

PLGW200050

Dorzecze Wisły

75

PLGW200051

Dorzecze Wisły

76

PLGW200052

Dorzecze Wisły

77

PLGW200054

Dorzecze Wisły

78

PLGW200055

Dorzecze Wisły

79

PLGW200056

Dorzecze Wisły

80

PLGW200057

Dorzecze Wisły

81

PLGW200063

Dorzecze Wisły

82

PLGW200064

Dorzecze Wisły

83

PLGW200065

Dorzecze Wisły

84

PLGW200066

Dorzecze Wisły

85

PLGW200067

Dorzecze Wisły

86

PLGW200073

Dorzecze Wisły

87

PLGW200074

Dorzecze Wisły
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88

PLGW200075

Dorzecze Wisły

89

PLGW200084

Dorzecze Wisły

90

PLGW200085

Dorzecze Wisły

91

PLGW200086

Dorzecze Wisły

92

PLGW200087

Dorzecze Wisły

93

PLGW200088

Dorzecze Wisły

94

PLGW200089

Dorzecze Wisły

95

PLGW200090

Dorzecze Wisły

96

PLGW200091

Dorzecze Wisły

97

PLGW5000106

Dorzecze Łaby

98

PLGW5000122

Dorzecze Łaby

99

PLGW5000123

Dorzecze Łaby

100

PLGW5000137

Dorzecze Łaby

101

PLGW5000138

Dorzecze Łaby

102

PLGW60001

Dorzecze Odry

103

PLGW600010

Dorzecze Odry

104

PLGW6000105

Dorzecze Odry

105

PLGW6000107

Dorzecze Odry

106

PLGW6000108

Dorzecze Odry

107

PLGW6000109

Dorzecze Odry

108

PLGW6000110

Dorzecze Odry

109

PLGW6000124

Dorzecze Odry

110

PLGW6000125

Dorzecze Odry

111

PLGW6000126

Dorzecze Odry

112

PLGW6000127

Dorzecze Odry

113

PLGW6000128

Dorzecze Odry

114

PLGW6000129

Dorzecze Odry

115

PLGW6000139

Dorzecze Odry

116

PLGW6000140

Dorzecze Odry

117

PLGW6000141

Dorzecze Odry

118

PLGW6000142

Dorzecze Odry

119

PLGW6000143

Dorzecze Odry
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120

PLGW6000144

Dorzecze Odry

121

PLGW6000155

Dorzecze Odry

122

PLGW6000170

Dorzecze Odry

123

PLGW60002

Dorzecze Odry

124

PLGW600023

Dorzecze Odry

125

PLGW600024

Dorzecze Odry

126

PLGW600025

Dorzecze Odry

127

PLGW600026

Dorzecze Odry

128

PLGW60003

Dorzecze Odry

129

PLGW600033

Dorzecze Odry

130

PLGW600034

Dorzecze Odry

131

PLGW600035

Dorzecze Odry

132

PLGW60004

Dorzecze Odry

133

PLGW600040

Dorzecze Odry

134

PLGW600041

Dorzecze Odry

135

PLGW600042

Dorzecze Odry

136

PLGW600043

Dorzecze Odry

137

PLGW60005

Dorzecze Odry

138

PLGW600058

Dorzecze Odry

139

PLGW600059

Dorzecze Odry

140

PLGW60006

Dorzecze Odry

141

PLGW600060

Dorzecze Odry

142

PLGW600061

Dorzecze Odry

143

PLGW600062

Dorzecze Odry

144

PLGW600068

Dorzecze Odry

145

PLGW600069

Dorzecze Odry

146

PLGW60007

Dorzecze Odry

147

PLGW600070

Dorzecze Odry

148

PLGW600071

Dorzecze Odry

149

PLGW600072

Dorzecze Odry

150

PLGW600076

Dorzecze Odry

151

PLGW600077

Dorzecze Odry
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152

PLGW600078

Dorzecze Odry

153

PLGW600079

Dorzecze Odry

154

PLGW60008

Dorzecze Odry

155

PLGW600080

Dorzecze Odry

156

PLGW600081

Dorzecze Odry

157

PLGW600082

Dorzecze Odry

158

PLGW600083

Dorzecze Odry

159

PLGW60009

Dorzecze Odry

160

PLGW600092

Dorzecze Odry

161

PLGW600093

Dorzecze Odry

162

PLGW600094

Dorzecze Odry

163

PLGW600095

Dorzecze Odry

164

PLGW600096

Dorzecze Odry

165

PLGW600097

Dorzecze Odry

166

PLGW600098

Dorzecze Odry

167

PLGW600099

Dorzecze Odry

168

PLGW700020

Dorzecze Pregoły

169

PLGW700021

Dorzecze Pregoły

170

PLGW800022

Dorzecze Niemna

171

PLGW800053

Dorzecze Niemna

172

PLGW9000169

Dorzecze Dniestru

–9Załącznik nr 2
PRZYPORZĄDKOWANIE WÓD PRZYBRZEŻNYCH DO WŁAŚCIWYCH
OBSZARÓW DORZECZY
Obszar
Lp. Nazwa wód przybrzeżnych

Kod wód przybrzeżnych

dorzecza
Dorzecze

1

Dziwna – Świna

PLCWIIIWB9

Odry
Dorzecze

2

Sarbinowo – Dziwna

PLCWIIWB8

Odry
Dorzecze

3

Jarosławiec – Sarbinowo

PLCWIIIWB7

Odry
Dorzecze

4

Rowy – Jarosławiec Zachód

PLCWIIWB6W

Odry
Dorzecze

5

Rowy – Jarosławiec Wschód

PLCWIIWB6E

Wisły
Dorzecze

6

Jastrzębia Góra – Rowy

PLCWIIIWB5

Wisły
Dorzecze

7

Władysławowo – Jastrzębia Góra

PLCWIIWB4

Wisły
Dorzecze

8

Półwysep Hel

PLCWIWB2

Wisły
Dorzecze

9

Mierzeja Wiślana

PLCWIWB1

Wisły
Dorzecze

10

Port Władysławowo

PLCWIWB3

Wisły
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UZASADNIENIE
Niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania i ewidencjonowania
przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni stanowi wykonanie
upoważnienia zawartego w art. 13 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...).
Projekt rozporządzenia określa sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic
obszarów dorzeczy, przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych oraz wód
przybrzeżnych do właściwych obszarów dorzeczy oraz sposób ustalania i ewidencjonowania
przebiegu granic regionów wodnych i zlewni.
Aktualnie,

przedmiotowe

zagadnienie

regulowane

jest

rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy
i regionów wodnych (Dz. U. poz. 878, z późn. zm.). W związku z uchwaleniem nowej ustawy
z dnia ... – Prawo wodne, normującej zasady gospodarki wodnej, konieczne stało się wydanie
nowego rozporządzenia. Realizuje ono zalecenia Ramowej Dyrektywy Wodnej, zgodnie
z którą w miejsce przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych
obszarów

dorzeczy,

obszarom

dorzeczy

przyporządkowano

jednolite

części

wód

podziemnych oraz wody przybrzeżne. Ponadto w projektowanym rozporządzeniu
uregulowano sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic zlewni, czego brakowało
w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.
Do wyznaczenia granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych wykorzystano Mapę
Podziału Hydrograficznego Polski. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski jest jednolitą,
ciągłą bazą danych hydrograficznych dla obszaru całej Polski, stanowiącą zbiór wektorowych
warstw informacyjnych GIS (System Informacji Graficznej) wraz z bazą danych zawierającą
pełną charakterystykę geometryczną i opisową sieci hydrograficznej. Do określenia granic
administracyjnych państwa użyto danych z Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni RP,
który też jest bazą danych stanowiącą zbiór wektorowych warstw informacyjnych GIS wraz
z bazą danych zawierającą pełna charakterystykę geometryczną opisową podziału
administracyjnego kraju.
Wszystkie dane, jak wskazano w § 3 projektu rozporządzenia, gromadzone będą
w systemie

informacyjnym

gospodarowania

wodami

w

postaci

uporządkowanych,

jednolitych zbiorów danych przestrzennych. Zaproponowany sposób ewidencji granic
pozwoli uniknąć rozbieżności interpretacyjnych w toku realizacji zadań gospodarowania
wodami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zapewni jednoznaczne określenie granic

– 11 obszarów dorzeczy, regionów wodnych i zlewni oraz powszechny dostęp do informacji
o przebiegu tych granic.
W załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia zostało zawarte przyporządkowanie
jednolitych części wód podziemnych, natomiast w załączniku nr 2 zostało zawarte
przyporządkowanie wód przybrzeżnych, do właściwych obszarów dorzeczy, ze wskazaniem
kodu i nazwy tych wód.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

– 12 Nazwa projektu:
Data sporządzenia
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania 23 03 2017 r.
i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów
Źródło:
wodnych oraz zlewni
Upoważnienie ustawowe
art. 13 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo wodne
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
(Dz. U. poz. …)
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Nr w wykazie prac Rady Ministrów

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Karolina Majewska-Otawska, tel: 22 579 2025
e-mail: karolina.majewska-otawska@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie ma na celu określenie sposobu ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy,
przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych oraz wód przybrzeżnych do właściwych obszarów dorzeczy
oraz sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic regionów wodnych i zlewni. Rozwiązania przyjęte
w rozporządzeniu wykonują zalecenia Ramowej Dyrektywy Wodnej, zgodnie z którą w miejsce przyporządkowania
zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, obszarom dorzeczy przyporządkowano jednolite
części wód podziemnych oraz wody przybrzeżne. W projektowanym rozporządzeniu uregulowano sposób ustalania
i ewidencjonowania przebiegu granic zlewni, czego brakowało w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.
Projekt rozporządzenia powstał na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 13 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo
wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Za podstawy określenia przebiegu granic przyjęto podział hydrograficzny kraju, w oparciu o Mapę Podziału
Hydrograficznego Polski, która stanowi jednolitą, ciągłą bazę danych hydrograficznych dla obszaru całej Polski, będącą
zbiorem wektorowych warstw informacyjnych GIS (System Informacji Graficznej) wraz z bazą danych zawierającą
pełną charakterystykę geometryczną i opisową sieci hydrograficznej, natomiast w odniesieniu granic pokrywających się
z granicami państwa użyto danych z Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni RP, który też jest bazą danych
stanowiącą zbiór wektorowych warstw informacyjnych GIS wraz z bazą danych zawierającą pełną charakterystykę
geometryczną opisową podziału administracyjnego kraju.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
W związku z planowaną
reformą gospodarki wodnej
oraz strukturalną zmianą
organizacyjną jednostek
działających w tym sektorze
nastąpi przyporządkowanie
poszczególnym jednostkom
obszarów dorzeczy, regionów
wodnych i zlewni na podstawie
określonych w rozporządzeniu
granic.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Grupa
Instytucje zarządzające
gospodarką wodną
(regionalne zarządy
gospodarki wodnej,
PGWWP)

Wielkość
7

Źródło danych
Dane własne za 2014 r. (na
podstawie informacji z KZGW)

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów
z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt

– 13 rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa
Cyfryzacji i Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

1

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych.
Proponowane regulacje nie będą generowały kosztów finansowych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa sektor mikro-, małych
pieniężnym
i
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele
z … r.)
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa Przedmiotowa regulacja nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność
niepieniężnym sektor mikro-, małych
gospodarki, w tym rozwój przedsiębiorczości w szczególności małych
i średnich przedsiębiorstw, jak również na indywidualną sytuację obywateli.
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie źródeł
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
danych i przyjętych do i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy

– 14 Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
X nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie podziału ustanowionego niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z ustawą z dnia … – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Wprowadzane projektem zmiany nie uzasadniają potrzeby ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne.

23/04-KT

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami
wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi
a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, których wykaz jest
określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami
wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, inne niż określone w załączniku
do rozporządzenia, stanowi linia łącząca oba brzegi śródlądowej wody powierzchniowej przy
ujściu do morskich wód wewnętrznych lub do wód morza terytorialnego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …
PREZES RADY MINISTRÓW
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Załącznik
do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia … (poz. …)

WYKAZ GRANIC MIĘDZY ŚRÓDLĄDOWYMI WODAMI
POWIERZCHNIOWYMI A MORSKIMI WODAMI WEWNĘTRZNYMI I WODAMI
MORZA TERYTORIALNEGO

1) na rzece Pasłęka – linia łącząca brzegi rzeki przy ujściu do Zalewu Wiślanego i linia
biegnąca wzdłuż południowego brzegu rzeki przy jej połączeniu z kanałem portowym;
2) na rzece Elbląg – linia łącząca brzegi rzeki biegnąca od południowo-wschodniego
narożnika działki ewidencyjnej nr 101/14-obręb ewidencyjny nr 21 (ϕ54o08’39.63”
λ19o23’28.05”) do południowo-wschodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 582/2-obręb
ewidencyjny nr 14 (ϕ54o08’41.00” λ19o23’23.94”);
3) na kanale Jagiellońskim – linia przecinająca kanał biegnąca od północno-zachodniego
narożnika działki 596-obręb ewidencyjny Janowo (ϕ54o11’07.52” λ19o22’00.96”)
w kierunku wschodnim północnymi granicami działek ewidencyjnych nr 596, 594, 630,
563/1, 627, 635, 556, 640-obręb ewidencyjny Janowo i 615, 626, 616, 612, 613, 565, 623,
619 i 620-obręb ewidencyjny Nowakowo do punktu granicznego zlokalizowanego
w

północno-wschodnim

narożniku

działki

ewidencyjnej

nr

620

(ϕ54o11’10.57”

λ19o22’42.42”) leżącego na styku granic działek ewidencyjnych nr 620, 639 i 626,
u podstawy odwodnej krawędzi stopy wału ochronnego rzeki Elbląg;
4) na rzece Wisła – linia łącząca głowice kierownic wysuniętych w wody Zatoki
Gdańskiej;
5) na rzece Martwa Wisła – linia łącząca południowy kraniec nabrzeża przystani
rybackiej w miejscowości Górki Wschodnie z południowym krańcem przystani rybackiej
w miejscowości Płonia Wielka;
6) na rzece Motława, w starym i nowym korycie rzeki – odpowiednio linia biegnąca
wzdłuż północnej krawędzi mostu Zielonego oraz północnej krawędzi mostu Stągiewnego
w miejscowości Gdańsk;
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7) na Opływie Motławy – linia przecinająca opływ biegnąca od punktu na styku działek
ewidencyjnych nr 10, 11/4 i 48/3 – obręb ewidencyjny 91 (ϕ54o21’16.05” λ18o40’31.12”)
w kierunku południowo wschodnim, przecinając działkę ewidencyjną nr 48/3 – obręb
ewidencyjny 91, następnie biegnąca północno-wschodnią stroną torów kolejowych, wzdłuż
północno-wschodnich granic działki ewidencyjnej nr 37-obręb ewidencyjny 91, a następnie
wzdłuż północno-wschodnich granic działek ewidencyjnych nr 1 i 10-obręb ewidencyjny
101, przecinając działkę ewidencyjną nr 12/2-obręb ewidencyjny 101- ulica Litewska-dalej
biegnąc wzdłuż północno wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 18-obręb ewidencyjny
101 do punktu o współrzędnych ϕ54o21’03.57” λ18o40’42.68”;
8) na rzece Łeba – linia biegnąca w odległości 2,0 m od krawędzi północnej mostu
drogowego, łączącego ulicę Sienkiewicza z ulicą Turystyczną w miejscowości Łeba;
9) na kanale Chełst – linia biegnąca w odległości 85,0 m od krawędzi zachodniej mostu
drogowego, położonego w ciągu ulicy Kościuszki w miejscowości Łeba;
10) na rzece Łupawa – linia biegnąca wzdłuż zachodniej krawędzi mostu drogowego
w miejscowości Rowy;
11) na rzece Słupia – linia biegnąca wzdłuż północno-wschodniej krawędzi mostu
kolejowego w miejscowości Ustka;
12) na rzece Wieprza – linia łącząca punkty graniczne 64 i 65, położone na podporach
mostu dla pieszych w miejscowości Darłowo;
13) na rzece Parsęta – linia biegnąca wzdłuż północno-zachodniej krawędzi mostu
kolejowego w miejscowości Kołobrzeg i łącząca punkty graniczne 77 i 78;
14) na Kanale Drzewnym – linia łącząca punkty graniczne 67 i 68, biegnąca
w odległości 8,0 m na północny zachód od krawędzi mostu dla pieszych przy ulicy Solnej
w miejscowości Kołobrzeg;
15) na kanale łączącym jezioro Resko Przymorskie z morzem terytorialnym – linia
prostopadła do osi kanału w miejscu jego połączenia z jeziorem;
16) na rzece Rega – linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu drogowego
w miejscowości Mrzeżyno;
17) na kanale łączącym jezioro Liwia Łuża z morzem terytorialnym – linia prostopadła
do osi kanału wzdłuż północnej krawędzi samoczynnych wrót przeciwpowodziowych;
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18) na rzece Świniec – linia prostopadła do osi koryta rzeki od strony Zatoki Karpinka,
biegnąca wzdłuż krawędzi mostu drogowego na drodze łączącej miejscowości Kamień
Pomorski i Dziwnów;
19) na rzece Wołczenica – linia łącząca punkty graniczne 139 i 756, w miejscu ujścia
rzeki do Zatoki Cichej;
20) na rzece Gowienica – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 150 m
powyżej ujścia do Roztoki Odrzańskiej;
21) na Jeziorze Dąbie – linie prostopadłe w miejscach ujścia wód Nurtu Babina
(z Czapiną) do rzeki Odry oraz w ujściu wód rzeki Duńczyca i cieku Przesmyk Orli do
Przekopu Mieleńskiego;
22) na Kanale Iński Nurt – linia łącząca punkty graniczne 660 i 472 położone na
brzegach kanału na wschód od jego ujścia do rzeki Odry;
23) na rzece Święta – linia prostopadła do osi koryta rzeki, w odległości 60 m powyżej
ujścia do rzeki Odry;
24) na rzece Parnica – linia przecinająca oba brzegi rzeki Parnica w miejscu jej
połączenia z rzeką Regalica i biegnąca wzdłuż linii zachodniego brzegu rzeki Regalica oraz
linia biegnąca wzdłuż wschodniej krawędzi mostu Portowego w miejscowości Szczecin;
25) na rzece Odra Zachodnia – linia biegnąca wzdłuż północnej krawędzi mostu Trasy
Zamkowej w miejscowości Szczecin;
26) na rzece Łarpia – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 750 m od ujścia
do rzeki Odry;
27) na rzece Gunica – linia prostopadła do osi koryta rzeki w odległości 1400 m
powyżej ujścia do Roztoki Odrzańskiej.
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia z art. 28 ustawy z dnia … –
Prawo wodne (Dz. U. poz. ...), zgodnie z którym Rada Ministrów określa granice między
śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami
morza terytorialnego.
Zasadą jest, że granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi
wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, stanowi linia łącząca oba brzegi
śródlądowej wody powierzchniowej przy ujściu do morskich wód wewnętrznych lub do wód
morza terytorialnego. Ze względu jednak na szczególne znaczenie gospodarcze niektórych
wód oraz sposób wykorzystania poszczególnych wód konieczne jest odrębne wyznaczenie
granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi
i wodami morza terytorialnego, przez Radę Ministrów w drodze aktu wykonawczego do
ustawy. Pojęcie śródlądowych wód powierzchniowych zdefiniowane jest w art. 21–23 ustawy
z dnia … – Prawo wodne. Natomiast pojęcie morskich wód wewnętrznych oraz wód morza
terytorialnego określone zostało w dziale I i II ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145
z późn. zm.).
Ze względu na zmieniające się znaczenie gospodarcze lub sposób wykorzystania
niektórych wód wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu, konieczne stało się
sformułowanie rozporządzenia o nowym brzmieniu załącznika do przedmiotowego aktu,
gdyż to on zawiera wykaz granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi
a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego. W odniesieniu do
aktualnie obowiązującego rozporządzenia, zmianie uległo określenie granic na następujących
wodach: na rzece Elbląg, kanale Jagiellońskim oraz kanale Chełst – zmieniona została
formuła określania granicy oraz uaktualniono przebieg granicy na kanale Chełst,
wprowadzając

nowy

punkt

w

ewidencji

granic

między

śródlądowymi

wodami

powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie granic między
śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami
wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Środowiska

Data sporządzenia:
23 03 2017 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 28 ustawy z dnia … – Prawo wodne
(Dz. U. poz. …)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Nr w wykazie prac Rady Ministrów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Karolina Majewska-Otawska, tel: 22 579 2025
e-mail: karolina.majewska-otawska@mos.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza
terytorialnego stanowi linia łącząca oba brzegi śródlądowej wody powierzchniowej przy ujściu do morskich wód
wewnętrznych lub do wód morza terytorialnego. Ze względu jednak na szczególne znaczenie gospodarcze niektórych
wód oraz sposób wykorzystania poszczególnych wód konieczne jest odrębne wyznaczenie granic między śródlądowymi
wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, przez Radę Ministrów
w drodze aktu wykonawczego do ustawy.
Rozporządzenie ma charakter porządkujący i dostosowuje brzmienie aktu do aktualnego stanu faktycznego.
Projekt rozporządzenia powstał na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 28 ustawy z dnia ... – Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Ze względu na zmieniające się znaczenie gospodarcze lub sposób wykorzystania niektórych wód wymienionych
w przedmiotowym rozporządzeniu, konieczne stało się sformułowanie załącznika do przedmiotowego aktu o nowym
brzmieniu, który to zawiera wykaz granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami
wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego. W odniesieniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia, zmianie uległo
określenie granic na następujących wodach: na rzece Elbląg, kanale Jagiellońskim oraz kanale Chełst - zmieniona została
formuła określania granicy oraz uaktualniono przebieg granicy na kanale Chełst, wprowadzając nowy punkt w ewidencji
granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza
terytorialnego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Instytucje zarządzające
7
Dane własne za 2014 r. (na
Rozporządzenie stanowi
gospodarką wodną
podstawie informacji z KZGW) podstawę do
(regionalne zarządy
przyporządkowania
gospodarki wodnej,
poszczególnym jednostkom
PGWWP)
zarządzającym gospodarką
wodną obszarów ich
administracyjnego władztwa.
Podmioty uprawiające
KZGW, RZGW, Urząd Morski Konieczność dostosowania się
zawodowo żeglugę
w Gdyni, Urząd Morski w
do regulacji obowiązujących na
śródlądową i zajmujące się
Słupsku.
terenie określonej kategorii
przewozem ładunków lub
wód: śródlądowych wód
pasażerów.
powierzchniowych lub
morskich wód wewnętrznych
i wód morza terytorialnego.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów
z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt
rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa
Cyfryzacji i Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
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Przedmiotowy projekt rozporządzenia należy poddać konsultacjom publicznym i opiniowaniu z następującymi
instytucjami:
1) Związek Polskich Armatorów Śródlądowych,
2) Żegluga Ostródzko-Elbląska,
3) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
4) Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,
5) Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
6) Marszałek Województwa Pomorskiego,
7) Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku,
8) Wojewoda Pomorski,
9) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
10) ) Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku,
11) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
12) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
13) Urząd Morski w Słupsku,
14) Urząd Morski w Gdyni,
15)Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
16) Krajowa Izba Gospodarcza,
17) Państwowa Rada Ochrony Środowiska,
18) Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
19) Krajowa Rada Gospodarki Wodnej,
20) Krajowy Związek Spółek Wodnych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …)
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych.
Proponowane regulacje nie będą generowały kosztów finansowych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie
(0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa -
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pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z …)

W ujęciu
niepieniężnym

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedmiotowa regulacja nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność
gospodarki, w tym rozwój przedsiębiorczości w szczególności małych
i średnich przedsiębiorstw, jak również na indywidualną sytuację obywateli.
W przypadku korzystania z żeglugi, konieczne jest stosowanie odrębnych
przepisów żeglugowych na morskich wodach wewnętrznych, jak
i śródlądowych drogach wodnych.
-

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE
nie
X nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
zwiększenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne: konieczność ujednolicenia procedur
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
X inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Zmiany wprowadzone w projekcie rozporządzenia są niezbędne dla zachowania jednolitości
systemu prawnego i spójności regulacji prawnych.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustaw z dnia … – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Wprowadzane projektem zmiany nie uzasadniają potrzeby ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne.

17/04/BS

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia
w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach oraz miejscach
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli;

2)

zakres badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli;

3)

metody badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do
kąpieli, ze szczególnym uwzględnieniem metod referencyjnych;

4)

sposób pobierania, przechowywania i transportu przed analizą próbek wody z kąpieliska
i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

5)

sposób klasyfikacji jakości wody w kąpielisku;

6)

sposób oceny jakości wody w kąpielisku i w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym
do kąpieli;

7)

szczegółowy sposób dokumentowania kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 343
ust. 5 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zwana dalej „ustawą”;

8)

szczegółowy sposób oceny kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 343 ust. 5
ustawy.
§ 2. Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu

wykorzystywanym do kąpieli, oraz metody referencyjne badań wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1908).
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§ 3. Woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli nie powinna zawierać
zanieczyszczeń w postaci obecności:
1)

skażenia mikrobiologicznego w ilościach przekraczających wymagania, o których mowa
w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2)

innych organizmów, w tym zakwitu sinic przybierającego postać kożucha, smugi lub
piany, a także rozmnożenia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego, lub

3)

materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek
obróbki pirolitycznej, w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła,
tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów

– stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się.
§ 4. Właściwy państwowy inspektor sanitarny w odniesieniu do każdego kąpieliska
wyznacza punkt pobierania próbek wody w obrębie kąpieliska, gdzie:
1)

spodziewana jest większość osób kąpiących się lub

2)

spodziewane jest największe ryzyko zanieczyszczenia, zgodnie z profilem wody
w kąpielisku.
§ 5. 1. Parametry

charakteryzujące

jakość

wody

w

kąpielisku

i

miejscu

wykorzystywanym do kąpieli są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części
A w tabeli I.
2. Sposób pobierania, przechowywania i transportu przed analizą próbek wody
z kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 6. 1. Właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje oceny jakości wody
w kąpielisku:
1)

bieżącej – na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonywanych, zgodnie
z metodami referencyjnymi, w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej, określonych
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części A w celu określenia przydatności wody
do kąpieli;

2)

sezonowej – na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonywanych, zgodnie
z metodami referencyjnymi, w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej w odniesieniu
do parametrów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części B w tabeli
I w kolumnie A;
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3)

czteroletniej – przeprowadzonej na podstawie co najmniej 16 próbek, zgodnie
ze sposobem klasyfikacji jakości wody w kąpielisku określonym w załączniku nr 3
do rozporządzenia.
2. Przygotowanie oceny sezonowej polega na krótkim opisowym podsumowaniu

wszelkich środków zarządzania podejmowanych przez organizatora, organy gminy, organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne zainteresowane podmioty.
3. Przez środki zarządzania rozumie się następujące działania podjęte w odniesieniu
do wód w kąpieliskach:
1)

określenie i regularną aktualizację profilu wody w kąpielisku;

2)

określenie harmonogramu pobrania próbek;

3)

kontrolę wody w kąpielisku;

4)

ocenę jakości wody w kąpielisku;

5)

klasyfikację wody w kąpielisku;

6)

określenie oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, które mogłyby mieć wpływ na wodę
w kąpielisku oraz niekorzystnie wpływać na zdrowie osób kąpiących się;

7)

informowanie społeczeństwa, w tym aktywne rozpowszechnianie i niezwłoczne
udostępnianie informacji o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli przez
oznakowanie kąpieliska, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49;

8)

podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się
na działanie zanieczyszczeń oraz obniżenie ryzyka zanieczyszczenia.
§ 7. Właściwy

państwowy

inspektor

sanitarny,

na

podstawie

sprawozdania

z przeprowadzonych badań jakości wody i przedstawionych wyników, przekazanych przez
organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli, i badań przeprowadzonych w ramach
kontroli urzędowej, o której mowa w art. 343 ust. 5, oraz wymagań określonych w załączniku
nr 1 do rozporządzenia w części A, przeprowadza bieżącą ocenę jakości wody w miejscu
wykorzystywanym do kąpieli w celu określenia przydatności wody do kąpieli.
§ 8. 1. Sposób klasyfikacji jakości wody w kąpielisku określa załącznik nr 3 do
rozporządzenia.
2. Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie oceny jakości wody
w kąpielisku, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, klasyfikuje wodę w kąpielisku zgodnie
z kryteriami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
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3. Właściwy państwowy inspektor sanitarny może przeprowadzić klasyfikację jakości
wody w kąpielisku na podstawie zestawu danych obejmującego mniej niż wymagane cztery
sezony kąpielowe, jeżeli:
1)

kąpielisko zostało niedawno wyznaczone;

2)

wystąpiły zmiany, które mogą mieć wpływ na klasyfikację wody w kąpielisku.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględnia się wyłącznie wyniki

próbek pobranych od momentu wystąpienia tych zmian.
5. Przy klasyfikacji wody w kąpielisku nie należy brać pod uwagę próbek pobranych:
1)

podczas występowania krótkotrwałego zanieczyszczenia wywołanego skażeniem
mikrobiologicznym, którego przyczyny można zidentyfikować i nie przewiduje się, że
będzie ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy
niż 72 godziny od pierwszego naruszenia jakości wody w kąpielisku, oraz w związku
z wystąpieniem którego podejmowane są działania, o których mowa w załączniku nr 3
do rozporządzenia, oraz

2)

w celu potwierdzenia ustąpienia zanieczyszczenia, o którym mowa w pkt 1.
6. Niewzięte pod uwagę próbki, o których mowa w ust. 5, zastępuje się dodatkową

próbką pobraną 7 dni po ustąpieniu krótkotrwałego zanieczyszczenia.
§ 9. 1. Kontrolę wewnętrzną jakości wody w kąpielisku, prowadzoną przez organizatora
kąpieliska, dokumentuje się, podając:
1)

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za systematyczne wizualne nadzorowanie wody
w kąpielisku i wody zasilającej kąpielisko;

2)

datę pobrania planowanych próbek wody w kąpielisku, które nie powinno mieć miejsca
później niż cztery dni po terminie wyznaczonym w harmonogramie pobrania próbek;

3)

datę pobrania dodatkowych próbek wody, o których mowa w art. 163 ust. 4 pkt 4
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;

4)

informację

o

zanieczyszczeniu

wody

stwierdzonym

w

wyniku

wizualnego

nadzorowania lub badania wody;
5)

informację o wystąpieniu sytuacji wyjątkowej będącej wydarzeniem lub splotem
wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego
występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata, oraz
informację o zawieszeniu harmonogramu pobrania próbek;
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6)

datę i godzinę poinformowania właściwego państwowego inspektora sanitarnego
o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody
w kąpielisku, oraz o każdym zawieszeniu harmonogramu pobrania próbek wody
z kąpieliska i jego przyczynach;

7)

datę i godzinę zamknięcia kąpieliska.
2. Organizator kąpieliska zapewnia podjęcie szybkich i właściwych środków

zarządzania, w przypadku uzyskania informacji o niespodziewanej sytuacji, która wywarła
lub zgodnie z uzasadnionymi przypuszczeniami może wywrzeć niekorzystny wpływ na
jakość wody w kąpielisku oraz na zdrowie osób kąpiących się.
3. Organizator kąpieliska przeprowadza odpowiednie kontrole, w przypadku gdy profil
wody w kąpielisku wskazuje na możliwość zakwitu sinic, w celu szybkiego wykrycia
zagrożenia zdrowia osób kąpiących się.
4. Organizator kąpieliska przeprowadza odpowiednie kontrole, w przypadku gdy profil
wody w kąpielisku wskazuje na tendencje do rozmnażania się makroalg lub fitoplanktonu
morskiego, w celu stwierdzenia ich obecności na akceptowalnym poziomie oraz zagrożenia
dla zdrowia osób kąpiących się.
5. Organizator kąpieliska nadzoruje wizualnie wodę w kąpielisku pod kątem
występowania zanieczyszczeń, takich jak pozostałości smoliste, szkło, tworzywa sztuczne,
guma lub inne odpady.
6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3–5, organizator kąpieliska podejmuje
właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia tym niebezpieczeństwom, a w przypadku
oszacowania potencjalnego zagrożenia zdrowotnego podejmuje odpowiednie środki w celu
poinformowania ludności.
§ 10. Oceny kontroli wewnętrznej wykonywanej w ramach urzędowej kontroli jakości
wody w kąpielisku dokonuje się przez:
1) ocenę realizacji harmonogramu pobrania próbek;
2) ocenę prawidłowości pobierania próbek wody oraz postępowania z próbkami w trakcie
badania wody z kąpieliska;
3) ocenę prowadzonej dokumentacji, wymaganej od organizatora kąpieliska;
4) ocenę sposobu informowania osób kąpiących się o jakości wody w kąpielisku
i zaleceniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5) ocenę prawidłowości oznakowania kąpieliska.
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§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu
MINISTER ŚRODOWISKA
MINISTER GOSPODARKI
MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ

Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia ... (poz. ...)
ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA W KĄPIELISKU
I MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI, ORAZ METODY
REFERENCYJNE BADAŃ WODY W KĄPIELISKU I MIEJSCU
WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI
A. Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
Tabela I. Wymagania mikrobiologiczne

Lp.

Wartość

Parametr

Metody referencyjne badań

dopuszczalna

A

B

C

1

Enterokoki (jtk/100 ml lub NPL/100 ml)

Ł400

PN-EN ISO 7899-1 lub PN-EN ISO 7899-2

2

Escherichia coli (jtk/100 ml lub NPL/100 ml)

Ł1000

PN-EN ISO 9308-3 lub PN-EN ISO 9308-1

Tabela II. Inne wymagania

Lp.

Wizualne nadzorowanie wody

Występowanie

A

B

1

Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana)

brak

2

Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego

brak

3

Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub

brak

jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej, w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne,
guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć)
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B. Ocena oraz klasyfikacja wody w kąpielisku
Tabela I. Wymagania mikrobiologiczne dla wód powierzchniowych

Lp.

Parametr

Jakość

Jakość dobra

Jakość dostateczna

Metody referencyjne badań

B

C

D

E

200*

400*

330**

doskonała

A

1

Enterokoki (jtk/100 ml lub NPL/100 ml)

PN-EN ISO 7899-1 lub
PN-EN ISO 7899-2

2

Escherichia coli (jtk/100 ml lub NPL/100 ml)

500*

1000*

900**

PN-EN ISO 9308-3 lub
PN-EN ISO 9308-1

*-

oparte na ocenie 95-percentyla

** - oparte na ocenie 90-percentyla
Tabela II. Wymagania mikrobiologiczne dla wód przybrzeżnych i przejściowych

Lp.

Parametr

Jakość

Jakość dobra

Jakość dostateczna

Metody referencyjne badań

B

C

D

E

100*

200*

185**

doskonała

A

1

Enterokoki (jtk/100 ml lub NPL/100 ml)

PN-EN ISO 7899-1 lub
PN-EN ISO 7899-2

2

Escherichia coli (jtk/100 ml lub NPL/100 ml)

250*

500*

500**

PN-EN ISO 9308-3 lub
PN-EN ISO 9308-1

*-

oparte na ocenie 95-percentyla

** - oparte na ocenie 90-percentyla
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
SPOSÓB POBIERANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU PRZED ANALIZĄ
PRÓBEK WODY Z KĄPIELISKA I MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO
KĄPIELI
1.

Pobieranie próbek wody z kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli
Pobieranie wody do badań odbywa się w punkcie pobierania próbek wody, który
wyznacza się, jeżeli to możliwe, w taki sposób, aby próbki były pobierane
30 centymetrów pod powierzchnią wody oraz w wodzie o głębokości co najmniej
1 metra.
W razie podejrzeń dotyczących zanieczyszczenia wody, w szczególności w przypadku
awaryjnych zrzutów ścieków lub gwałtownych zmian atmosferycznych, powinno się
pobrać próbki wody również w miejscach innych niż punkt pobierania próbek wody,
w których podejrzewa się wystąpienie takiego zanieczyszczenia. Pobieranie takich
próbek wody, jeżeli to możliwe, powinno odbyć się w taki sposób, jak w punkcie
pobierania próbek wody.

2.

Sterylizacja butelek (pojemników) na próbki
Butelki (pojemniki) na próbki:
1) należy poddawać sterylizacji w autoklawie przez co najmniej 15 minut
w temperaturze 121°C lub
2) należy poddawać suchej sterylizacji w temperaturze pomiędzy 160°C a 170°C przez
co najmniej 1 godzinę, lub
3) powinny być napromieniowanymi pojemnikami na próbki uzyskanymi bezpośrednio
od wytwórcy z aktualną datą przydatności do użycia.

3.

Pobieranie próbek
Pojemność butelki (pojemnika) na próbki powinna zależeć od ilości wody potrzebnej do
zbadania każdego parametru. Minimalna zawartość to na ogół 250 ml.
Butelki (pojemniki) na próbki powinny być wykonane z przezroczystego, bezbarwnego
materiału (szkło, polietylen lub polipropylen).
Aby zapobiec przypadkowemu zanieczyszczeniu próbki, pobierający próbkę powinien
wykorzystać aseptyczną technikę w celu utrzymania sterylności butelek (pojemników) na
próbki. Nie zachodzi dodatkowa potrzeba posiadania sterylnego wyposażenia (takiego
jak sterylne rękawice chirurgiczne, szczypce lub pręt do próbek), jeżeli próbka jest
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pobierana prawidłowo.
Próbkę należy trwale i wyraźnie oznaczyć na butelce (pojemniku) oraz na formularzu
pobierania próbki.
4.

Przechowywanie oraz transport przed analizą próbek wody
Próbki z wodą należy na każdym etapie transportu chronić przed światłem,
w szczególności przed bezpośrednim światłem słonecznym.
Próbkę należy zabezpieczyć w temperaturze około 4°C w pojemniku chłodniczym lub
lodówce (w zależności od klimatu) aż do jej dostarczenia do laboratorium. Jeżeli
przewidywany czas dowozu do laboratorium jest dłuższy niż 4 godziny, wówczas
wymagany jest transport w lodówce.
Czas pomiędzy pobraniem próbki a jej analizą powinien być możliwie najkrótszy. Zaleca
się analizę próbek w tym samym dniu roboczym. Jeżeli nie jest to możliwe ze względów
praktycznych, wówczas próbki powinny zostać przeanalizowane w ciągu nie więcej niż
24 godzin. Próbki do czasu analizy należy przechowywać w zaciemnionym miejscu
w temperaturze 4°C ± 3°C.
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
SPOSÓB KLASYFIKACJI JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU
1.

Jakość niedostateczna

- wody w kąpieliskach należy zaklasyfikować jako

„niedostateczne”, jeżeli w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres
oceny1) wartości percentyla2) dla wyliczenia mikrobiologicznego są gorsze3) od wartości
dla jakości „dostatecznej”, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części B
w kolumnie D.
2.

Jakość dostateczna - wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako „dostateczne”:
1) jeżeli w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny1)
wartości percentyla2) dla wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze4) niż
wartości „jakości dostatecznej” określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia
w części B w kolumnie D oraz
2) jeżeli w wodzie mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia, pod warunkiem że:
a) są podejmowane właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy
wczesnego ostrzegania oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu osób
kąpiących się przez ostrzeżenia lub, gdy jest to konieczne, zakaz kąpieli,
b) są podejmowane właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia
oraz wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia,
c) liczba próbek niewziętych pod uwagę, zgodnie z § 8 ust. 5, ze względu na
występowanie krótkotrwałych zanieczyszczeń podczas ostatniego okresu oceny
stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek przewidzianych
w harmonogramie pobrania próbek ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż
jedna próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego, która z tych liczb jest
większa.

3.

Jakość dobra - wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako „dobre”:
1) jeżeli w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny1),
wartości percentyla2) dla wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze4) niż
wartości „jakości dobrej”, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części B
w kolumnie C;
2) jeżeli w wodzie mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia, pod warunkiem że:
a) są podejmowane właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy
wczesnego ostrzegania oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu osób
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kąpiących się przez ostrzeżenia lub, gdy jest to konieczne, zakaz kąpieli,
b) są podejmowane właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia
oraz wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia oraz
c) liczba próbek niewziętych pod uwagę, zgodnie z § 8 ust. 5, ze względu na
występowanie krótkotrwałych zanieczyszczeń podczas ostatniego okresu oceny
stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek przewidzianych
w harmonogramie pobrania próbek ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż
jedna próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego, która z tych liczb jest
większa.
4.

Jakość doskonała - wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako „doskonałe”:
1) jeżeli w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny1),
wartości percentyla2) dla wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze niż
wartości „jakości doskonałej”, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia
w części B w kolumnie B;
2) jeżeli w wodzie mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia, pod warunkiem, że:
a) są podejmowane właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy
wczesnego ostrzegania oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu osób
kąpiących się przez ostrzeżenia lub, gdy jest to konieczne, zakaz kąpieli,
b) są podejmowane właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia
oraz wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia,
c) liczba próbek niewziętych pod uwagę, zgodnie z § 8 ust. 5, ze względu na
występowanie krótkotrwałych zanieczyszczeń podczas ostatniego okresu oceny
stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek przewidzianych
w harmonogramie pobrania próbek ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż
jedna próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego, która z tych liczb jest
większa.
Objaśnienia:
1)

„Okres ostatniej oceny” oznacza cztery ostatnie sezony kąpielowe.

2)

Na

podstawie

obliczenia

percentyla

log10

funkcji

normalnej

gęstości

prawdopodobieństwa z danych (analiz) mikrobiologicznych uzyskanych z próbek
wody w kąpielisku, wartość percentyla oblicza się w następujący sposób:
a) obliczyć wartość log10 z każdego oznaczenia liczby bakterii w sekwencji danych
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podlegających obliczeniu (dla wartości liczby bakterii równej 0, do obliczenia
log10 należy przyjąć wartość minimalną granicy wykrywalności użytej metody
analitycznej),
b) dla zbioru danych (obliczonych w lit. a wartości log10) należy obliczyć wartość
średnią µ,
c) dla zbioru danych (obliczonych w lit. a wartości log10), z wykorzystaniem
wartości średniej µ (obliczonej w lit. b) należy obliczyć wartość odchylenia
standardowego δ.
Górny punkt 90 percentyla należy obliczyć na podstawie równania 90 percentyl =
antylogarytm (µ + 1,282 δ).
Górny punkt 95 percentyla należy obliczyć na podstawie równania 95 percentyl =
antylogarytm (µ + 1,65 δ).
3)

„Gorsze” oznacza: o wyższej liczbie wyrażonej w jtk lub NPL/100 ml.

4)

„Lepsze” oznacza: o niższej liczbie wyrażonej w jtk lub NPL/100 ml.
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UZASADNIENIE

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 48
ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:

Data sporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna
odpowiadać woda w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli

Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 48 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne
(Dz. U. poz. …)

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Nr w wykazie prac

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie określa:
wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli;
2) zakres badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli;
3) metody badania wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, ze szczególnym
uwzględnieniem metod referencyjnych;
4) sposób pobierania, przechowywania i transportu przed analizą próbek wody z kąpieliska i miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli;
5) sposób klasyfikacji jakości wody w kąpielisku;
6) sposób oceny jakości wody w kąpielisku i w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli;
7) szczegółowy sposób dokumentowania kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 343 ust. 5 ustawy z dnia …
– Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą”;
8) szczegółowy sposób oceny kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 343 ust. 5 ustawy.
Projekt rozporządzenia powstał na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo
wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

– 16 –
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
pieniężnym
i średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele
z … r.)
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
informacje, w tym
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
wskazanie źródeł
i gospodarstwa domowe.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie … dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie… , zgodnie z ustawą z dnia … – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne.

54a/04/KC

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia
w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli;

2)

wzór ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;

3)

sposób oznakowania kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli.
§ 2. Szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz miejsc

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz wzór ewidencji kąpielisk oraz miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Kąpielisko oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej widocznej i czytelnej,
umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w bliskim sąsiedztwie każdego kąpieliska,
zawierającej:
1)

napis: "Kąpielisko" i jego nazwę;

2)

adres, telefon, adres strony internetowej właściwego urzędu gminy odpowiedzialnego za
wyznaczenie i prowadzenie ewidencji kąpielisk i udzielanie informacji społeczeństwu;

3)

nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora kąpieliska;

__________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1908).
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4)

adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego
dane kąpielisko oraz adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego
przez Główny Inspektorat Sanitarny;

5)

bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;

6)

klasyfikację jakości wody w kąpielisku;

7)

ogólny opis wody w kąpielisku, sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku,
przedstawiony w języku nietechnicznym;

8)

w przypadku wód w kąpieliskach, w których mogą występować krótkotrwałe
zanieczyszczenia, informacje:
a)

o możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń,

b)

o liczbie dni, w których kąpiel była zakazana w czasie poprzedniego sezonu
kąpielowego, z uwagi na takie zanieczyszczenie,

c)

stanowiące ostrzeżenie o każdym takim występującym lub przewidywanym
zanieczyszczeniu;

9)

rodzaj i spodziewany czas trwania sytuacji wyjątkowej podawany w trakcie wydarzeń
lub splotu wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji,
którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata;

10) informację o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem powodu.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, organizator kąpieliska zamieszcza i aktualizuje
niezwłocznie po ich uzyskaniu.
3. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach co najmniej 100 cm x 80
cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny, na sztywnej płycie. Na
tablicy informacyjnej można zamieścić rozrysowanie planu sytuacyjnego obiektu.
4. Jeżeli został wprowadzony stały zakaz kąpieli, o którym mowa w art. 345 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia ... – Prawo wodne, właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest
obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zamknięciu kąpieliska, wraz
z uzasadnieniem.
5. Symbole informujące o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku, kolorystyka
symboli oraz rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpieli
i klasyfikacji wody w kąpielisku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6. Znak informujący o zakazie kąpieli umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie
tablicy informacyjnej.
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§ 4. Miejsce wykorzystywane do kąpieli oznacza się przy użyciu tablicy informacyjnej,
umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, zawierającej:
1)

napis: „Miejsce wykorzystywane do kąpieli” i jego nazwę;

2)

nazwę albo imię i nazwisko, adres i numer telefonu organizatora miejsca
wykorzystywanego do kąpieli;

3)

adres i numer telefonu właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego
dane miejsce wykorzystywane do kąpieli;

4)

bieżącą ocenę jakości wody;

5)

informację o okresie, na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli zostało zorganizowane.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER ZDROWIA
w porozumieniu
MINISTER ŚRODOWISKA
MINISTER GOSPODARKI
MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ

__________
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
(Dz. U. z 2011 r. Nr 91 poz. 527, Dz. U. z 2015, poz. 1672) które na podstawie art. 546 ust.1 ustawy
z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. …) traci moc z dniem ... .
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia ... (poz. ...)
Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH EWIDENCJĄ KĄPIELISK ORAZ MIEJSC OKAZJONALNIE
WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI ORAZ WZÓR EWIDENCJI KĄPIELISK ORAZ MIEJSC OKAZJONALNIE
WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI
WZÓR EWIDENCJI KĄPIELISK
I. Wykaz kąpielisk
Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych: ....................................
Województwo: ....................................................

Powiat: .......................................
Lp.

Informacje dotyczące kąpielisk

1

2

1

Kod kąpieliska2)

2

Nazwa kąpieliska

3

Adres lub lokalizacja kąpieliska
Rok ......3)4)

4
4a

Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk5)
Data ..................

Numer .........................
Sezon kąpielowy:

dzień/miesiąc - dzień/miesiąc

Dużą liczbę kąpiących się określono na .......... osób

Kąpieliska
3

4

5

61)
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4b

Organizator:
Nazwa albo imię i nazwisko
Adres
Nazwa albo imię i nazwisko
Adres

1)
2)
3)

4)
5)

Ilość kolumn należy dostosować do liczby kąpielisk w gminie.
Kod kąpieliska nadawany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Należy wprowadzić rok rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, a w kolejnych latach aktualizacji ewidencji należy dodać kolejne wiersze po 4-4b o tej samej treści w
każdym następnym roku prowadzenia ewidencji, z uwagi na konieczność zachowania danych z poprzednich lat.
Należy dostosować ilość wierszy w każdym następnym roku prowadzenia ewidencji.
W kolumnie dla każdego kąpieliska należy wpisać "wyznaczono" w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub "nie wyznaczono", jeżeli kąpielisko w danym roku
nie zostało wyznaczone uchwałą.

II. Karta kąpieliska
A. Informacje podstawowe
Lp.

Informacje podstawowe

1

2

1

Nazwa akwenu, na którym zlokalizowane jest kąpielisko

2

Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się
kąpielisko2)

3

Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody,
odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne
punktów określających obszar objęty granicami3)

4

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z
kąpieli

...............................................................
(Nazwa i adres kąpieliska)
Kod kąpieliska1) ...............................
3
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5

Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska

6

Organizator kąpieliska

Nazwa albo imię i nazwisko
Adres
Dane kontaktowe (telefony, adres poczty
elektronicznej, strona internetowa)

7

Właściwy państwowy
inspektor sanitarny
kontrolujący kąpielisko

Nazwa

Adres
Dane kontaktowe (telefony, adres poczty
elektronicznej, strona internetowa)
8

Infrastruktura w obszarze Liczba toalet (damskie, męskie, dla
kąpieliska
niepełnosprawnych)
Liczba natrysków
Inne udogodnienia i środki podjęte w celu
promowania kąpieli4)
Dostęp do wody przeznaczonej do
spożycia
Wpływ infrastruktury na jakość wody

9

10

11
12

Gospodarka odpadami
przy kąpielisku

Istnieje5)

należy podać jaki

płynnymi

kanalizacja, zbiornik
bezodpływowy, brak5)

Umowy, rachunki na odbiór ścieków

stałymi

kosze, pojemniki, segregacja,
brak5)

Umowy, rachunki na odbiór odpadów

Pozwolenie wodnoprawne (data wydania i ważności, nazwa organu
wydającego)
Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)
Aktualizacja informacji
podstawowych

Brak5)

Wskazane dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu
Wskazane dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu

data

Czego dotyczy aktualizacja6)

data

Czego dotyczy aktualizacja
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1)
2)
3)

4)

5)
6)

data

Czego dotyczy aktualizacja

data

Czego dotyczy aktualizacja

Kod kąpieliska nadawany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Na podstawie danych znajdujących się w profilu wody w kąpielisku.
Na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortofotomap z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów z Systemu
Nawigacji Satelitarnej (Global Positioning System - GPS), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 821).
Opisać inne udogodnienia typu obecność WOPR, wydzielone strefy kąpieli (np. dla dzieci), pomosty, sprzęt pływający, przebieralnie, punkty gastronomiczne,
wygodny dostęp dla wózków, dostęp dla psów itp.
Niepotrzebne skreślić.
Należy wskazać numer tabeli oraz numer wiersza i kolumny aktualizowanych danych.

B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)
Lp.

Informacje o jakości wody
(dostarczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne)

1
1

2
Ocena jakości wody przed sezonem
Ocena sezonowa

Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenie i jego
przyczyny
Liczba próbek mikrobiologicznych
pobranych/zakwestionowanych
Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne
ogółem/krótkotrwałe

2

Obecność innych organizmów1) (sinice, makroalgi,
fitoplankton morski) liczba przypadków i czas trwania
Obecność materiałów smolistych powstających
wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki
pirolitycznej, w szczególności pozostałości
podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych,
gumy oraz innych odpadów1) liczba przypadków i

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

...

3

4

5

6

7

8
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czas trwania
Wystąpienie sytuacji wyjątkowej2)
3

Zalecenia organów
inspekcji sanitarnej

Tymczasowy zakaz kąpieli (data, czas trwania,
przyczyna)
Zakaz kąpieli w danym sezonie (data, czas trwania,
przyczyna)
Stały zakaz kąpieli (data, przyczyna)
Inne istotne zalecenia i uwagi

4

Klasyfikacja

Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba
uwzględnionych próbek)3)
Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku4)

1)
2)

3)
4)

Należy wpisać jedynie przypadki stanowiące zagrożenie dla zdrowia osób kąpiących się.
Sytuacja wyjątkowa oznacza wydarzenie lub splot wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje
się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata.
Należy uwzględnić co najmniej 16 próbek.
Zgodnie z art. 343 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.

WZÓR EWIDENCJI MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI
(Załącznik w opracowaniu)

Załącznik nr 2
A. Symbole informujące o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku

B. Kolorystyka symboli

C. Rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpieli i klasyfikacji
wody w kąpielisku

(załącznik w opracowaniu)
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 49
ustawy z dnia … – Prawo wodne.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Nazwa projektu:
Data sporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz 24.03.2017 r.
sposobu
oznakowania
kąpielisk
i
miejsc
okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
art. 49 ustawy z dnia … – Prawo wodne
Ministerstwo Zdrowia
(Dz. U. poz. …)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Nr w wykazie prac

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
2) wzór ewidencji kąpielisk oraz ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
3) sposób oznakowania kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Projekt rozporządzenia powstał na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 49 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Dodatkowe
informacje, w tym
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie źródeł
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
danych i przyjętych do i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie … dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie … , zgodnie z ustawą z dnia ... – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia ... – Prawo wodne.

55/04/BS

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie profilu wody w kąpielisku

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ... ) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku;

2)

szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich
przedstawiania;

3)

sposób dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku.
§ 2. 1. Organizator kąpieliska sporządza profil wody w kąpielisku na podstawie danych

uzyskanych w szczególności od:
1)

organów Inspekcji Ochrony Środowiska;

2)

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

3)

dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej;

4)

dyrektorów urzędów morskich.
2. Na wniosek organizatora kąpieliska organ, o którym mowa w ust. 1, udostępnia

informacje, które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu przez organizatora kąpieliska
profilu wody w kąpielisku, w zakresie swojej właściwości.
3. Profil wody w kąpielisku może obejmować pojedyncze kąpielisko lub większą ilość
sąsiadujących kąpielisk.

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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4. Sporządzenie profilu wody w kąpielisku dla większej ilości sąsiadujących kąpielisk
jest możliwe, jeśli uzyskały one takie same oceny za poprzednie cztery lata oraz posiadają
profile wody w kąpielisku, z których wszystkie wskazują na wspólne czynniki ryzyka lub ich
brak.
§ 3. 1. Profil wody w kąpielisku powinien zawierać szczegółowe informacje o:
1)

lokalizacji kąpieliska;

2)

lokalizacji punktu lub punktów kontroli jakości wód w kąpielisku;

3)

cechach fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz innych
wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni kąpieliska, które mogłyby być
źródłem zanieczyszczeń;

4)

identyfikacji oraz ocenie przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę
w kąpielisku oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się,
a w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń, również o:
a)

przewidywanym charakterze, częstotliwości oraz czasie trwania spodziewanego
krótkotrwałego zanieczyszczenia,

b)

szczegółach wszelkich pozostałych przyczyn zanieczyszczeń, łącznie z podjętymi
środkami zarządzania oraz harmonogramem eliminacji tych przyczyn,

c)

środkach zarządzania podjętych w przypadkach występowania zanieczyszczenia
krótkotrwałego, wraz z określeniem podmiotów odpowiedzialnych za podjęcie
takich działań i szczegółów dotyczących kontaktu z nimi;

5)

ocenie możliwości rozmnożenia sinic;

6)

ocenie możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu.
2. Szczegółowe informacje zawarte w profilu wody w kąpielisku przedstawia się

w postaci tabelarycznej w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej w postaci pliku .doc
lub .pdf, a także w formie map w skali od 1:500 do 1:10 000 w postaci wydruku lub map
w wersji elektronicznej, sporządzanych w postaci warstw Systemu Informacji Geograficznej
(Geographic Information System - GIS), przedstawiających położenie kąpieliska lub grupy
kąpielisk, zasięg kąpieliska lub grupy kąpielisk oraz informacje, o których mowa w ust. 1
pkt 3 i 4).
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3. Na mapach, o których mowa w ust. 2, przedstawia się również cechy fizyczne,
geograficzne i hydrologiczne wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni kąpieliska,
które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń.
4. Wzór tabeli, o której mowa w ust. 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
5. Informacje inne niż określone we wzorze tabeli, o której mowa w ust. 2, mogą być
dołączone do profilu wody w kąpielisku w formie załączników.
§ 4. 1. Aktualizację profilu wody w kąpielisku sporządza organizator kąpieliska przed
rozpoczęciem następnego sezonu kąpielowego, na podstawie danych uzyskanych
w szczególności od organów, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Na wniosek organizatora kąpieliska organ dysponujący danymi, o których mowa
w ust. 1, udostępnia informacje, które mogą być wykorzystane przy sporządzaniu przez
organizatora kąpieliska aktualizacji profilu wody w kąpielisku, w zakresie swojej
właściwości.
3. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają profile wody w kąpielisku
sporządzone dla kąpielisk, w których jakość wody została sklasyfikowana jako „dobra”,
„dostateczna” albo „niedostateczna”, jeżeli nastąpiły zmiany informacji, o których mowa
w § 3 ust. 1.
4. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się z następującą częstotliwością:
1)

co najmniej raz na 4 lata w przypadku kąpielisk, w których wody zostały
zaklasyfikowane jako „dobre”;

2)

co najmniej raz na 3 lata w przypadku kąpielisk, w których wody zostały
zaklasyfikowane jako „dostateczne”;

3)

co najmniej raz na 2 lata w przypadku kąpielisk, w których wody zostały
zaklasyfikowane jako „niedostateczne”.
5. Profile wody w kąpielisku sporządzone dla kąpielisk, w których woda została

sklasyfikowana jako „doskonała”, podlegają aktualizacji w przypadku zmiany informacji,
o których mowa w § 3 ust. 1, wyłącznie wówczas, gdy klasyfikacja zostanie zmieniona na
„dobrą”, „dostateczną” albo „niedostateczną”.
6. W przypadku przeprowadzenia istotnych prac budowlanych lub istotnych zmian
w infrastrukturze kąpieliska lub w jego sąsiedztwie profil wody w kąpielisku powinien być
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aktualizowany przed rozpoczęciem następnego sezonu kąpielowego, niezależnie od wyników
klasyfikacji wód w tym kąpielisku.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER ŚRODOWISKA
w porozumieniu
MINISTER ZDROWIA
MINISTER GOSPODARKI
MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. poz. 191), które na podstawie art. 562 ust. 1 ustawy z dnia ....
– Prawo wodne traci moc z dniem …..

Załącznik
do rozporządzenia Ministra
Środowiska
z dnia ... (poz. ...)

WZÓR TABELI SŁUŻĄCEJ DO PRZEDSTAWIENIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI, KTÓRE POWINIEN ZAWIERAĆ
PROFIL WODY W KĄPIELISKU

Tabela Profil wody w kąpielisku

A. Informacje podstawowe
I

Dane ogólne o kąpielisku

1

Nazwa kąpieliska 1)

2

Adres kąpieliska 1)

3

Województwo 1)

4

Numer jednostki terytorialnej Nomenklatury
Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS) - poziom 5, w której
zlokalizowane jest kąpielisko 1)

5

Nazwa gminy, w której zlokalizowane jest
kąpielisko 1)

6

Nazwa powiatu, w którym zlokalizowane jest
kąpielisko 1)

7

Krajowy kod kąpieliska 2)

8

Identyfikator kąpieliska Numid 2)

II

Informacje o profilu wody w kąpielisku

9

Data sporządzenia profilu 1) (data zakończenia
prac nad profilem)

10

Data sporządzenia poprzedniego profilu
wody w kąpielisku 1), 3)

11

Data następnej aktualizacji profilu wody
w kąpielisku 1)

12
13

III

Powód aktualizacji profilu wody w kąpielisku 1), 3)
Imię i nazwisko osoby sporządzającej
profil 1)
Właściwy organ

14

Imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres,
numer telefonu, numer faksu oraz adres
poczty elektronicznej organizatora
kąpieliska 1)

15

Nazwa właściwego terytorialnie organu
samorządowego, który umieścił kąpielisko
w wykazie, o którym mowa w art. 34a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
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wodne 1)
16

Nazwa właściwego powiatowego
inspektoratu sanitarnego 1)

17

Nazwa właściwego regionalnego zarządu
gospodarki wodnej 1)

18

Nazwa właściwego wojewódzkiego
inspektoratu ochrony środowiska 1)

19

Nazwa właściwego dyrektora urzędu
morskiego 1), 4)

IV
20

Informacje dotyczące lokalizacji kąpieliska
Kategoria wód, na których zlokalizowane
jest kąpielisko 5), 6)

đ jezioro

21

đ wody przejściowe i morskie wody
wewnętrzne

22

đ wody przybrzeżne

23
24

25

đ rzeka

Nazwa rzeki, jeziora lub akwenu wód
przejściowych lub akwenu morskich wód
wewnętrznych 5)
Identyfikator hydrograficzny 5)

26

Nazwa jednolitej części wód
powierzchniowych, w której znajduje się
kąpielisko 5), 6)

27

Kod jednolitej części wód
powierzchniowych, w której znajduje się
kąpielisko 5)

28

Kąpielisko jest zlokalizowane w silnie
zmienionej jednolitej części wód 5), 8)

đ Tak

đ Nie

29

Kąpielisko jest zlokalizowane w sztucznej
jednolitej części wód 5), 8)

đ Tak

đ Nie

30

Lokalizacja kąpieliska – kilometraż
rzeki 1), 5), 9)

31

Lokalizacja kąpieliska – długość plaży
wzdłuż linii brzegowej 1)

.............. m

32

Lokalizacja kąpieliska – informacje
uzupełniające 1), 10)

đ prawy brzeg

33

Lokalizacja kąpieliska – współrzędne
geograficzne granic kąpieliska w formacie
dziesiętnym 1), 11), 12)

đ lewy brzeg

B. Klasyfikacja i ocena jakości wód w kąpielisku
34

Oceny jakości wód w kąpielisku po ostatnim
sezonie kąpielowym 2)

data wykonania oceny (dd/mm/rr):
........................
wynik oceny: ...........................

35

Wyniki czteroletnich ocen jakości wód
w kąpielisku 2), 13)

ocena za lata: .........................
wynik oceny: ...........................

36

ocena za lata: .........................
wynik oceny: ...........................

37

ocena za lata: .........................
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wynik oceny: ...........................
38

ocena za lata: .........................
wynik oceny: ...........................

39

Lokalizacja punktu lub punktów kontroli
jakości wód w kąpielisku – współrzędne
geograficzne w formacie dziesiętnym 2), 12)

40

Wynik ostatniej klasyfikacji stanu
ekologicznego bądź potencjału
ekologicznego jednolitej części wód,
w której zlokalizowane jest kąpielisko 14), 15)

41

Kod celowego punktu pomiarowokontrolnego objętego programem
monitoringu wód wyznaczonych do celów
rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,
z którego dane posłużyły do wykonania
oceny, o której mowa w polu 34 14)

data wykonania klasyfikacji (dd/mm/rr):
.....................
rok przeprowadzenia badań monitoringowych,
będących źródłem danych do klasyfikacji:
.....................
stan ekologiczny/potencjał ekologiczny
jednolitej części wód: ..............................

C. Opis, źródła zanieczyszczeń i ocena ryzyka
I

42

Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym
na rzece 16)
Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)

đ 200 - 800 m

43

đ > 800 m

44
45

đ < 200 m

Powierzchnia zlewni rzeki

5), 8)

đ < 10 km2

46

đ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2

47

đ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

48

đ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2

49

đ ł 10 000 km2

50

Typ abiotyczny cieku 5)

51
52

nazwa typu:
kod typu:

Średni przepływ z ostatnich 4 lat 18)

SNQ ................ m3/s

53

SSQ ................ m3/s

54

SWQ ................ m3/s

55

Współczynnik nieregularności przepływów
SSQ/SWQ 18)

II

Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym
na jeziorze 19)

56

Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)

đ < 200 m

57

đ 200 – 800 m

58

đ > 800 m

59

Powierzchnia jeziora 5)

......... km2

60

Typ abiotyczny jeziora 5)

nazwa typu:
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61

kod typu:

62

Charakterystyka dna kąpieliska

63

Głębokość jeziora 5)

1), 20)

max: ................... m
średnia.: .............. m

64
III

65

Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym
na sztucznym zbiorniku wodnym usytuowanym na wodach płynących 21)
Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17)

đ < 200 m

66

đ 200 – 800 m

67

đ > 800 m

68

Powierzchnia zlewni zbiornika 5), 8)

đ < 10 km2

69

đ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2

70

đ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

71

đ 1000 km2 lub więcej, ale mniej niż 10 000 km2

72

đ ł 10 000 km2

73

Powierzchnia zbiornika przy normalnym
poziomie piętrzenia (NPP) 5)

......... km2

74

Objętość zbiornika przy normalnym
poziomie piętrzenia (NPP) 5)

......... mln m3

75

Głębokość zbiornika przy normalnym

max: ................... m

76

poziomie piętrzenia (NPP) 5)

średnia.: .............. m

77

Średnie dobowe zmiany poziomu wody 5)

........................ m

IV

78

Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych wody w kąpielisku zlokalizowanym
na wodach przejściowych, przybrzeżnych lub morskich wodach wewnętrznych
Strefa pływów 8), 18)

đ<2m

79

đ2–4m

80

đ>4m

81

Typ abiotyczny wód przejściowych 5), 22)

nazwa typu:

82
83

kod typu:
Typ abiotyczny wód przybrzeżnych 5), 23)

nazwa typu:

84

kod typu:
D. Identyfikacja i ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku
oraz wywierać niekorzystny wpływ na stan zdrowia kąpiących się

I

Zrzuty zanieczyszczeń 24)

85

Oczyszczalnia ścieków
komunalnych 14), 25), 26), 27)

đ

86

Oczyszczalnia ścieków
przemysłowych 14), 25), 26), 27)

đ

87

Przydomowe oczyszczalnie

đ
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ścieków 25), 26), 27)
88

89

Nielegalne zrzuty
zanieczyszczeń 14), 27)
Zrzuty wód pochłodniczych14), 25),26), 27)

đ
đ

90

Zrzuty oczyszczonych wód
opadowych lub roztopowych
z systemu kanalizacji 14), 25), 26), 27)

đ

91

Zrzuty nieoczyszczonych wód
deszczowych 25), 27)

đ

92

Zrzuty ścieków z odwodnienia
zakładów górniczych 14), 25), 26), 27)

đ

93

Wody z urządzeń melioracyjnych
odwadniających pola nawożone
gnojówką lub gnojowicą 25), 27)

đ

94

Zrzuty ze stawów
hodowlanych 25), 26), 27)

đ

95

Spływy powierzchniowe z pól
uprawnych 5), 28)

đ

96

Zrzuty zanieczyszczeń ze statków
lub łodzi 29)

đ

97

Inne 14), 25)

II

Użytkowanie zlewni wokół kąpieliska 24), 30)

98

Zabudowa miejska 1)

đ

đ

99

Tereny przemysłowe, handlowe
i komunikacyjne 1)

đ

100

Kopalnie, wyrobiska i budowy 1)

đ

101

Miejskie tereny zielone
i wypoczynkowe 1)

đ

102

Grunty orne 1)

đ

103

Uprawy trwałe 1)

đ

104

Łąki i pastwiska 1)

đ

105

Obszary upraw mieszanych 1)

đ

106

Lasy

1)

đ

107

Zespoły roślinności drzewiastej
i krzewiastej 1)

đ

108

Tereny otwarte, pozbawione
roślinności lub z rzadkim pokryciem
roślinnym 1)

đ

109

Inne 1)

III

Formy wypoczynku na terenie kąpieliska i w jego otoczeniu, w odległości do 500 m

110

Kąpiel 1)

111

112

Sporty wodne (kajaki, łodzie
żaglowe, motorówki) 1)
Wędkarstwo 1)

đ

đ
đ

đ

24)
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113

Inne 1)

IV

Wyposażenie techniczne kąpieliska oraz dbałość o jego czystość

114

Toalety 8)

đ

đ tak
đ nie

115
116

Natryski 8)

đ tak
đ nie

117
118

Kosze na śmieci 8)

đ tak
đ nie

119
120

Ogrodzenie plaży kąpieliska 8)

đ nie

121
122

đ tak

Sprzątanie plaży kąpieliska 8)

đ tak

123

częstotliwość: ............ razy/dobę 31)

124

đ nie

125

Zakaz wprowadzania zwierząt na teren
kąpieliska oraz plaży kąpieliska 8)

đ nie

126
V
127

Inne informacje
Kąpielisko zlokalizowane na wodzie
przeznaczonej do bytowania ryb 5), 8)

đ tak
đ nie

128
129

đ tak

Kąpielisko zlokalizowane w obszarze
objętym formami ochrony przyrody 32)

đ tak

130

opis formy ochrony przyrody 33):

131

đ nie

132
133

Kąpielisko zlokalizowane w odległości
mniejszej niż 1000 m od wodopoju dla
zwierząt

odległość od wodopoju 34): ........... m
đ nie

134
135

đ tak

Zanieczyszczenie osadów 1), 8), 35), 36), 37)

đ mikrobiologiczne

136

đ metale ciężkie i substancje priorytetowe

137

đ odpady budowlane

138

đ inne

139

đ brak zanieczyszczeń

140

đ brak danych
E. Ocena możliwości rozmnożenia sinic

141
142

Zakwity glonów spowodowane
cyjanobakteriami zaobserwowane w ciągu
ostatnich 4 lat 2), 8), 38)

đ nie stwierdzono
đ zjawisko wystąpiło tylko w jednym roku

143

đ zjawisko wystąpiło w dwóch lub trzech latach

144

đ zjawisko występowało w każdym spośród
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ostatnich 4 lat
145

Ryzyko rozmnożenia się cyjanobakterii
w przyszłości 1), 8), 14)

đ brak 39)

146

đ małe 40)

147

đ średnie 41)

148

đ duże 42)

149

Inne 2)
F. Oceny możliwości rozmnożenia makroalg lub fitoplanktonu

I
150

Makroalgi 43)
Morszczyn pęcherzykowaty (Fucus vesiculosus) 14),

44)

151

Sałata morska (Ulva lactuca) 14), 44)

152

Inne 14)

II

Fitoplankton 45)

153

Ryzyko rozmnożenia się fitoplanktonu 8)

đ brak 46)

154

đ małe 47)

155

đ średnie 48)

156

đ duże 49)

157

Inne 14)
G. Informacja w przypadku istnienia ryzyka krótkotrwałych zanieczyszczeń dla okresu obowiązywania
profilu wody

I

Krótkotrwałe zanieczyszczenia mikrobiologiczne 50)

158

Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych
zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)

159

Częstotliwość spodziewanych
krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)

160

Czas trwania spodziewanych krótkotrwałych
zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)

161

Przyczyna spodziewanych krótkotrwałych
zanieczyszczeń 1), 2), 5), 14), 29)

162

Działania podejmowane w związku ze
spodziewanymi krótkotrwałymi
zanieczyszczeniami 1)

163

Działania, jakie zostaną podjęte
w przypadku wystąpienia spodziewanych
krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)

164

Właściwe organy i osoby kontaktowe na
wypadek wystąpienia krótkotrwałych
zanieczyszczeń 1), 51)

II
165

166

Inne krótkotrwałe (trwające poniżej 72 godzin) zanieczyszczenia
Rodzaj krótkotrwałych zanieczyszczeń 1), 2),

5), 14), 29), 52)

Przyczyna krótkotrwałego zanieczyszczenia
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1), 2), 5), 14), 29)

167

Działania podejmowane w związku ze
spodziewanymi krótkotrwałymi
zanieczyszczeniami 1)

168

Działania, jakie zostaną podjęte w
przypadku wystąpienia spodziewanych
krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)

169

Działania podejmowane w celu eliminacji
przyczyn wystąpienia spodziewanych
krótkotrwałych zanieczyszczeń 1)

170

Właściwe organy i osoby kontaktowe na
wypadek wystąpienia krótkotrwałych
zanieczyszczeń 1), 51)
H. Opis cech fizycznych, hydrologicznych i geograficznych innych wód znajdujących się w zlewni
danej wody w kąpielisku, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń 53)

I
171

Nazwa cieku, jeziora lub akwenu wód
przejściowych, przybrzeżnych lub morskich
wód wewnętrznych 1)

172

Kod jednolitej części wód 5)

173

Wysokość nad poziomem morza 5), 8), 17), 54)

đ < 200 m

174

đ 200 – 800 m

175

đ > 800 m

176

Powierzchnia zlewni 3), 7), 55)

đ < 10 km2

177

đ 10 km2 lub więcej, ale mniej niż 100 km2

178

đ 100 km2 lub więcej, ale mniej niż 1000 km2

179
đ > 10 000 km2

180
181

Typ abiotyczny cieku lub jeziora 3), 56)

182
183

nazwa typu:
kod typu:

Średni przepływ z ostatnich 4 lat

18), 57)

SNQ .......... m3/s

184

SSQ .......... m3/s

185

SWQ .......... m3/s

186

Współczynnik nieregularności przepływów
SSQ/SWQ 18), 57)

Objaśnienia:
1)
2)
3)

4)

5)
6)

Dane własne organizatora kąpieliska oraz wyniki dokonanych przez niego obserwacji.
Dane pochodzące od państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Wypełnić tylko w przypadku, gdy istnieje sporządzony profil wody w kąpielisku poprzedzający bieżącą
aktualizację.
Pole 19 należy wypełnić jedynie w przypadku kąpieliska zlokalizowanego na wodach przejściowych
i przybrzeżnych.
Dane pochodzące od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
Należy zaznaczyć właściwe; w przypadku zaznaczenia pola 20, 21 lub 22 należy przejść do pola 24; jeżeli
zaznaczono pole nr 23, należy przejść do pola 25.
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7)

Jeżeli kąpielisko nie znajduje się w wyznaczonej jednolitej części wód, należy pozostawić pola 26, 27, 28
oraz 29 puste i przejść do pola 30.
8)
Należy zaznaczyć właściwe pole.
9)
Należy podać kilometraż początku kąpieliska; w przypadku gdy kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece,
należy pozostawić pole 30 puste i przejść do pola 31.
10)
Należy zaznaczyć właściwe; jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy pozostawić pole 32
puste i przejść do pola 33.
11)
Należy podać współrzędne punktów znajdujących się na początku i końcu kąpieliska na linii brzegowej oraz
współrzędne pozostałych wierzchołków obszaru kąpieliska, zarówno w części lądowej, jak i wodnej.
12)
W układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub
orto-foto map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub na podstawie odczytów
z Systemu Nawigacji Satelitarnej (Global Positioning System – GPS), zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U.
poz. 1247).
13)
Należy podać wyniki oceny za trzy ostatnie czteroletnie okresy, w szczególności 2000–2011, 2009–2012,
2010–2013; należy wypełnić te pola, dla których istnieją dane.
14)
Dane pochodzące od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
15)
Należy podać, jeżeli wypełniono pole 26.
16)
Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na rzece, należy przejść do części II.
17)
Dotyczy wód kąpieliska.
18)
Dane pochodzące od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
19)
Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na jeziorze, należy przejść do części III.
20)
Takie jak: muliste, bagniste, piaszczyste, kamienne.
21)
Jeżeli kąpielisko nie jest zlokalizowane na takim zbiorniku, należy przejść do części IV.
22)
Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 22.
23)
Należy wypełnić, jeżeli zaznaczono pole 23.
24)
Należy zaznaczyć właściwe pole i wstawić opis.
25)
Dane pochodzące od starosty lub marszałka województwa.
26)
Należy wypełnić na podstawie pozwoleń wodnoprawnych.
27)
Należy podać odległość zrzutu od kąpieliska, z dokładnością do 50 m.
28)
Należy zaznaczyć, jeżeli kąpielisko jest zlokalizowane w obszarze szczególnie narażonym na
zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego oraz podać nazwę i kod tego obszaru.
29)
Dane pochodzące od dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej lub dyrektora urzędu morskiego.
30)
Opis zgodnie z klasami pokrycia terenu wyróżnionymi w programie CORINE Land Cover (CLC), na
poziomie 3.
31)
Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 122.
32)
W rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z
późn.zm.).
33)
Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 129. Podać w szczególności nazwę obszaru objętego ochroną (nazwa
obszaru Natura 2000, nazwa parku narodowego itp.).
34)
Wypełnić, jeśli zaznaczono pole 132.
35)
Dane pochodzące od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
36)
Na podstawie danych nie starszych niż 4 lata.
37)
Wykaz substancji priorytetowych jest określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 maja
2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 681).
38)
Opis na podstawie obserwacji na miejscu.
39)
Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której
mowa w polu 40, nie wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne –
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. poz. 1178) –
oraz przez chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz. U. poz. 1187).
40)
Należy zaznaczyć, jeżeli zachodzi jedno z poniższych:
– zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie
wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne – zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych – oraz przez chlorofil „a” wartości
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granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych;
– zaznaczono pole 141, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie
wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne – zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych – oraz przez chlorofil „a” wartości
granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
41)
Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 142, a wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której
mowa w polu 40, wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne – zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych – oraz przez chlorofil „a” wartości
granicznych określonych dla I klasy czystości wód zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, lub jeżeli zaznaczono pole 143.
42)
Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono pole 144.
43)
Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych oraz morskich
wodach wewnętrznych.
44)
Należy opisać przypadki stwierdzenia występowania oraz ocenić zagrożenie.
45)
Dotyczy jedynie kąpielisk zlokalizowanych na wodach przejściowych i przybrzeżnych oraz morskich
wodach wewnętrznych, a także na jeziorach, zbiornikach zaporowych, rzekach o typie 23 i 24
(o powierzchni zlewni ł 5000 km2 dla obu typów rzek) oraz rzekach o typie 25, 28 lub 29.*
46)
Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie
wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe (warunki
natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 lipca
2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i
podziemnych – oraz przez przezroczystość, fitoplankton i chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla
I klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych.
47)
Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie
wskazały na przekroczenie przez wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, warunki tlenowe (warunki
natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 lipca
2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych – oraz przez przezroczystość, fitoplankton i chlorofil „a” wartości granicznych określonych
dla II klasy czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych.
48)
Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40, nie
wskazały na przekroczenie przez fitoplankton i chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla III klasy
czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych.
49)
Należy zaznaczyć, jeżeli wyniki monitoringu będącego podstawą do oceny, o której mowa w polu 40,
wskazały na przekroczenie przez fitoplankton i chlorofil „a” wartości granicznych określonych dla III klasy
czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych.
50)
Pojęcie „krótkotrwałe zanieczyszczenie” może odnosić się wyłącznie do skażeń mikrobiologicznych
(enterokoki jelitowe, Escherichia coli), których przyczyny można jasno zidentyfikować, i nie przewiduje się,
że będzie ono miało niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny od
momentu stwierdzenia wystąpienia skażenia, i dla których ustalone są procedury prognozowania takich
przypadków i działań w przypadku ich wystąpienia.
51)
Należy podać imię i nazwisko osoby lub nazwę instytucji, adres, nr telefonu, nr faksu, adres poczty
elektronicznej.
52)
Takie jak: ścieki, odpady, węglowodory ropopochodne.
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53)

54)

55)

56)
57)

W razie konieczności należy powielić pola części I, tworząc w ten sposób kolejne fragmenty części H,
nadając im kolejne numery rzymskie (dla fragmentów) i arabskie (dla pól).
Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach, jeziorach lub zbiornikach zaporowych
na rzekach.
Wypełnić tylko w przypadku cieków lub zbiorników zaporowych zlokalizowanych na rzece; dotyczy
powierzchni zlewni rzeki lub zbiornika.
Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach lub jeziorach.
Wypełnić tylko w przypadku kąpielisk zlokalizowanych na ciekach.

-------------------------------*

Typy wód powierzchniowych z podziałem na kategorie są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. poz. 1549).

UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 51
ust. 4 ustawy z dnia ... – Prawo wodne.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Data sporządzenia:

Nazwa projektu:

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie profilu wody 24.03.2017 r.
w kąpielisku.
Źródło:
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Upoważnienie ustawowe
Ministerstwo Środowiska
art. 51 ust. 4 ustawy z dnia ... – Prawo wodne
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
(Dz. U. poz. ... )
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Nr w wykazie prac

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Określenie profilu wody w kąpielisku.
Projekt rozporządzenia powstał na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia …. – Prawo
wodne (Dz. U. poz. ...).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rozporządzenie określi:
1) sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku,
2) szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich przedstawiania,
3) sposób dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z ... r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z ... r.)
rodzina,
obywatele
oraz
gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele
oraz
gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
informacje, w tym
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia
wymaganymi przez UE

poza

bezwzględnie

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie … dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie … , zgodnie z ustawą z dnia ... – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia ... – Prawo wodne.

04/17zb

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych2)

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód
podziemnych, w tym:
1)

klasyfikację elementów fizykochemicznych;

2)

definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu chemicznego;

3)

sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych;

4)

sposób prezentacji ich stanu;

5)

częstotliwość dokonywania oceny ich stanu;

6)

wartości progowe będące normami jakości środowiska wyrażonymi jako stężenie danej
substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako
wskaźnik, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska oraz
zdrowie ludzi, zwane dalej „wartościami progowymi”.
§ 2. 1. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje

pięć następujących klas jakości wód podziemnych:
1)

1)

2)

klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których:

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:
1) dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1 –
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.);
2) dyrektywę 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006,
str. 19, z późn. zm.).
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a)

wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie
naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się
w zakresie tła hydrogeochemicznego,

b)

wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności
człowieka;

2)

klasa II – wody dobrej jakości, w których:
a)

wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku
naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych,

b)

wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności
człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby;

3)

klasa

III

–

wody

zadowalającej

jakości,

w

których

wartości

elementów

fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących
w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka;
4)

klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących
w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka;

5)

klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych
potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka.
2. Klasyfikacji elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych, o której mowa

w ust. 1, dokonuje się na podstawie wartości granicznych elementów fizykochemicznych
stanu wód podziemnych określonych w załączniku do rozporządzenia.
§ 3. 1. W ramach klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych
określa się:
1)

dobry stan chemiczny jednolitej części wód podziemnych;

2)

słaby stan chemiczny jednolitej części wód podziemnych.
2. Dobrym stanem chemicznym jednolitej części wód podziemnych, z zastrzeżeniem § 5

ust. 3 i 4, jest taki stan chemiczny, w którym są spełnione następujące warunki:
1)

skład chemiczny wód podziemnych jest taki, że:
a)

stężenia substancji zanieczyszczających nie wykazują efektów dopływu wód
słonych ani innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód
podziemnych,
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b)

stężenia substancji zanieczyszczających nie przekraczają norm jakości ustalonych
dla wód podziemnych w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz zdrowia
ludzi;

2)

poziom stężenia substancji zanieczyszczających nie może prowadzić do:
a)

nieosiągnięcia

przez

powiązane

z

nimi

wody

powierzchniowe

celów

środowiskowych,
b)

obniżenia jakości chemicznej lub ekologicznej tych części wód,

c)

powodowania znacznych szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych
od wód podziemnych;

3)

zmiany w przewodności elektrolitycznej nie wskazują na dopływ wód słonych ani
innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych.
3. Słabym stanem chemicznym jednolitej części wód podziemnych jest taki stan

chemiczny, w którym nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków, o których mowa
w ust. 2.
§ 4. 1. Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych w punkcie pomiarowym
przeprowadza się, ustalając klasę jakości wód podziemnych przez porównanie wartości
badanych

elementów

fizykochemicznych

z

wartościami

granicznymi

elementów

fizykochemicznych określonymi w załączniku do rozporządzenia.
2. Przy ustalaniu klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym dopuszcza się
przekroczenie wartości

granicznych elementów fizykochemicznych, gdy jest

ono

spowodowane przez naturalne procesy, z zastrzeżeniem że to przekroczenie nie dotyczy
elementów fizykochemicznych oznaczonych w załączniku do rozporządzenia symbolem „H”
i mieści się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej klasy jakości wody.
3. W przypadku więcej niż jednego badania monitoringowego w ciągu roku do
porównania, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej stężeń
badanych elementów fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań
monitoringowych w punkcie pomiarowym.
4. Klasy jakości wód podziemnych I–III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy
jakości wód podziemnych IV i V oznaczają słaby stan chemiczny.
§ 5. 1. Oceny stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych dokonuje się przez
porównanie wartości stężeń elementów fizykochemicznych, a w przypadku więcej niż
jednego badania monitoringowego w ciągu roku – średnich arytmetycznych stężeń badanych

–4–
elementów fizykochemicznych w punktach pomiarowych, reprezentatywnych dla jednolitej
części wód podziemnych, z wartościami progowymi.
2. Wartościami progowymi są wartości graniczne elementów fizykochemicznych
określone w załączniku do rozporządzenia dla III klasy jakości wód podziemnych.
3. Stan chemiczny jednolitej części wód podziemnych uznaje się za dobry, jeżeli
wartości stężeń lub średnich arytmetycznych stężeń badanych elementów fizykochemicznych
w reprezentatywnych punktach pomiarowych jednolitej części wód podziemnych nie
przekraczają wartości progowych.
4. Stan chemiczny jednolitej części wód podziemnych uznaje się za dobry także
w przypadku, gdy w obszarze jednolitej części wód podziemnych występują w jednym lub
większej liczbie punktów pomiarowych przekroczenia wartości progowych, ale na podstawie
badań ustalono przyczynę tych przekroczeń i oceniono, że:
1)

przy uwzględnieniu wielkości obszaru jednolitej części wód podziemnych, w których
występują te przekroczenia, nie stanowią one istotnego zagrożenia dla środowiska;

2)

w przypadku wód podziemnych wykorzystywanych do poboru wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi nie stanowią one zagrożenia dla osiągnięcia:
a)

wymagań dla jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo
wodne,

b)
3)

celu, o którym mowa w art. 69 ustawy z dnia ... – Prawo wodne;

nie uniemożliwiają wykorzystania danej jednolitej części wód podziemnych do celów
związanych z działalnością człowieka określonych w art. 30 i art. 31 ustawy z dnia … –
Prawo wodne;

4)

spełnione są także warunki dobrego stanu chemicznego określone w § 3 ust. 2.
5. Przy ocenie stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych brane są pod

uwagę informacje wynikające z dokumentacji planistycznych, o których mowa w art. 316
ust. 1 pkt 2–4 i 6 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
§ 6. 1. W celu zbadania, czy warunki uznania stanu chemicznego jednolitej części wód
podziemnych za dobry, określone w § 5 ust. 4 pkt 2 i 4, są spełnione, jeżeli jest to
uzasadnione odpowiednimi wynikami monitoringu, należy, opierając się na właściwym
modelu koncepcyjnym danej jednolitej części wód podziemnych, ocenić:
1)

skutki obecności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
w jednolitej części wód podziemnych;
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2)

ilość i stężenie substancji zanieczyszczających, które są lub mogą być przenoszone z tej
jednolitej części wód podziemnych do wód powierzchniowych pozostających z nią
w bezpośrednim związku hydraulicznym oraz do ekosystemów lądowych bezpośrednio
od niej zależnych;

3)

przypuszczalny wpływ ilości i stężeń substancji zanieczyszczających, przenoszonych
z tej jednolitej części wód podziemnych do wód powierzchniowych pozostających z nią
w bezpośrednim związku hydraulicznym oraz do ekosystemów lądowych bezpośrednio
od niej zależnych;

4)

wielkość intruzji wód słonych lub innych intruzji do jednolitej części wód podziemnych;

5)

zagrożenie spowodowane obecnością substancji zanieczyszczających w jednolitej części
wód podziemnych dla jakości wody wykorzystywanej lub planowanej do wykorzystania
do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. W celu zbadania, czy warunki uznania stanu chemicznego jednolitej części wód

podziemnych za dobry, określone w § 5 ust. 4 pkt 1 i 3, są spełnione, jeżeli jest to
uzasadnione odpowiednimi wynikami monitoringu, należy oszacować, w jakim obszarze
danej jednolitej części wód podziemnych średnia arytmetyczna stężenia danej substancji
zanieczyszczającej przekracza wartość progową, opierając się przy tym na odpowiednio
zagregowanych wynikach badań, uzupełnionych w razie potrzeby o oszacowania stężeń
oparte na modelu koncepcyjnym danej jednolitej części wód podziemnych.
§ 7. 1. Jeżeli interpretacja wyników badań elementów fizykochemicznych wskazuje na
występowanie znaczących i utrzymujących się trendów wzrostowych stężeń substancji
zanieczyszczających, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik,
występujących w jednolitej części wód podziemnych uznanej za zagrożoną, określa się te
trendy, bazując na metodach statystycznych stosowanych do serii pomiarowych, oraz
wyznacza się punkt początkowy inicjowania działań mających na celu ich odwrócenie.
2. Przy określaniu znaczących i utrzymujących się trendów wzrostowych, o których
mowa w ust. 1, uwzględnia się rok bazowy i poziomy początkowe określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 349 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
3. W celu uniknięcia błędu systematycznego w określaniu znaczących i utrzymujących
się trendów wzrostowych, o których mowa w ust. 1, wszelkie wyniki poniżej granicy
oznaczalności ustala się na poziomie połowy wartości danej granicy oznaczalności
występującej w szeregu czasowym, z wyjątkiem wartości dla sumy pestycydów.
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4. Punktem

początkowym

inicjowania

działań

mających

odwrócić

znaczące

i utrzymujące się trendy wzrostowe jest stan, w którym stężenie substancji zanieczyszczającej
osiąga poziom 75% wartości progowej.
5. Wyznacza się wcześniejszy niż określony w ust. 4 punkt początkowy inicjowania
działań mających odwrócić znaczące i utrzymujące się trendy wzrostowe, aby zapobiec
istotnym dla środowiska niekorzystnym zmianom jakości wód podziemnych lub przynajmniej
złagodzić je w możliwie największym stopniu, w sposób najefektywniejszy z punktu
widzenia kosztów.
6. Wyznacza się późniejszy niż określony w ust. 4 punkt początkowy inicjowania
działań mających odwrócić znaczące i utrzymujące się trendy wzrostowe, w przypadku gdy
szybkość nasilania się trendu i jego odwracalny charakter sprawiają, że przyjęcie
późniejszego punktu początkowego inicjowania działań mających odwrócić trend nadal
umożliwia, w sposób najbardziej efektywny, zapobieżenie istotnym dla środowiska
niekorzystnym zmianom jakości wód podziemnych lub przynajmniej ich złagodzenie
w możliwie największym stopniu. Przyjęcie takiego późniejszego punktu początkowego
inicjowania nie może prowadzić do opóźnienia terminów osiągnięcia celów środowiskowych.
7. Jeżeli interpretacja wyników badań elementów fizykochemicznych wskazuje na
występowanie znaczących i utrzymujących się trendów wzrostowych, o których mowa
w ust. 1, ale granica wykrywalności substancji zanieczyszczającej nie pozwala na
stwierdzenie istnienia trendu na poziomie 75% wartości progowej, określa się te trendy,
wyznaczając inny niż określony w ust. 4 punkt początkowy inicjowania działań mających
odwrócić znaczące i utrzymujące się trendy wzrostowe.
8. Punkt początkowy, o którym mowa w ust. 4–7, nie podlega zmianie w ciągu
6 letniego cyklu aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, o której
mowa w art. 317 ust. 5 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
9. Jeżeli jest to konieczne do oceny wpływu zanieczyszczeń występujących w obrębie
jednolitej części wód podziemnych, w szczególności pochodzących ze źródeł punktowych
i skażeń na powierzchni terenu, które mogą stanowić zagrożenie dla osiągnięcia celów
środowiskowych, przeprowadza się dodatkową ocenę trendów odnoszących się do wykrytych
zanieczyszczeń w celu potwierdzenia, że zanieczyszczenia pochodzące ze skażonych miejsc:
1)

nie rozszerzają się,

2)

nie powodują pogorszenia stanu chemicznego danej jednolitej części wód podziemnych
lub grupy takich części oraz
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3)

nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i środowiska.
§ 8. 1. Stan chemiczny jednolitych części wód podziemnych prezentuje się na mapie

stanu chemicznego wód podziemnych w następujący sposób:
1)

stan dobry – kolor zielony;

2)

stan słaby – kolor czerwony.
2. Na mapie, o której mowa w ust. 1, prezentuje się także, w postaci punktów w kolorze

czarnym, te miejsca w jednolitych częściach wód podziemnych, w których określono
znaczące i utrzymujące się trendy wzrostowe, o których mowa w § 7 ust. 1.
3. Odwrócenie trendów wzrostowych, o których mowa w § 7 ust. 1, prezentuje się na
mapie, o której mowa w ust. 1, w postaci punktów w kolorze niebieskim.
4. Na mapie, o której mowa w ust. 1, wskazuje się także, jeżeli jest to możliwe,
wszystkie punkty pomiarowe, w których występują przekroczenia wartości progowych.
§ 9. Oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych dokonuje się
przynajmniej raz w ciągu 6-letniego cyklu aktualizacji planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, o której mowa w art. 317 ust. 5 ustawy z dnia ... – Prawo wodne.
§ 10. 1. Ocenę stanu ilościowego jednolitej części wód podziemnych przeprowadza się
przez ustalenie wielkości rezerw zasobów wód podziemnych jednolitej części wód
podziemnych i interpretację wyników badań położenia zwierciadła wód podziemnych.
2. Ustalenia wielkości rezerw zasobów wód podziemnych dokonuje się przez
porównanie średniego wieloletniego poboru rzeczywistego z ujęć wód podziemnych,
wyrażonego w m3/dobę, z wielkością dostępnych do zagospodarowania zasobów wód
podziemnych,

wyrażonych

w

m3/dobę,

wyznaczonych

na

podstawie

zasobów

dyspozycyjnych ustalonych dla obszaru bilansowego, obejmującego daną jednolitą część wód
podziemnych. Jeżeli dana jednolita część wód podziemnych nie została w całości objęta
obszarem bilansowym, dla którego zostały ustalone zasoby dyspozycyjne, dopuszcza się, do
czasu ustalenia dla niej zasobów dyspozycyjnych, dokonanie porównania opartego na
obliczeniach z wykorzystaniem zasobów perspektywicznych wód podziemnych.
3. Interpretacja wyników badań położenia zwierciadła wód podziemnych polega na
ustaleniu wystąpienia następujących skutków:
1)

zmian położenia zwierciadła wód podziemnych wynikających z działalności człowieka,
które mogą spowodować:
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a)

niespełnienie celów środowiskowych określonych dla wód powierzchniowych
związanych z jednolitą częścią wód podziemnych, zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, o którym mowa w art. 314 pkt 1
ustawy z dnia … – Prawo wodne,

b)

wystąpienie znacznych szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych
od wód podziemnych,

c)
2)

wystąpienie znacznego obniżenia zwierciadła wód podziemnych;

krótkotrwałych

lub

ciągłych

zmian

kierunku

przepływu

wód

podziemnych,

wynikających ze zmian położenia zwierciadła wód podziemnych, występujących na
ograniczonym obszarze, które mogą powodować dopływ wód słonych lub innych wód
o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych oraz mogą wskazywać na
trwałą i wynikającą z działalności człowieka tendencję do zmian kierunku przepływu
wód podziemnych, który mógłby spowodować taki dopływ.
§ 11. 1. W ramach klasyfikacji stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych
określa się:
1)

dobry stan ilościowy jednolitej części wód podziemnych;

2)

słaby stan ilościowy jednolitej części wód podziemnych.
2. Dobrym stanem ilościowym jednolitej części wód podziemnych jest taki stan

ilościowy wód podziemnych, w którym w jednolitej części wód podziemnych:
1)

zasoby dostępne do zagospodarowania są wyższe od średniego wieloletniego
rzeczywistego poboru z ujęć wód podziemnych;

2)

zwierciadło wód podziemnych nie podlega zmianom wynikającym z działalności
człowieka, powodującym skutki, o których mowa w § 10 ust. 3.
3. Słabym stanem ilościowym jednolitej części wód podziemnych jest taki stan

ilościowy wód podziemnych, w którym w jednolitej części wód podziemnych:
1)

średni wieloletni pobór rzeczywisty z ujęć wód podziemnych jest równy lub wyższy od
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych;

2)

zwierciadło wód podziemnych podlega takim zmianom wynikającym z działalności
człowieka, że wystąpił co najmniej jeden ze skutków określonych w § 10 ust. 3.
§ 12. Stan ilościowy jednolitych części wód podziemnych prezentuje się na mapie stanu

ilościowego wód podziemnych w następujący sposób:
1)

stan dobry – kolor zielony;
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2)

stan słaby – kolor czerwony.
§ 13. Oceny stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych dokonuje się

przynajmniej raz w ciągu 6-letniego cyklu aktualizacji planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, o której mowa w art. 317 ust. 5 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
§ 14. 1. Na ocenę stanu jednolitych części wód podziemnych składa się ocena stanu
chemicznego i ocena stanu ilościowego.
2. Stan jednolitej części wód podziemnych ocenia się jako dobry, jeżeli zarówno stan
chemiczny jak i stan ilościowy jednolitej części wód podziemnych są oceniane jako dobre.
3. Stan jednolitej części wód podziemnych ocenia się jako słaby, jeżeli stan chemiczny
lub stan ilościowy jednolitej części wód podziemnych jest oceniany jako słaby.
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
MINISTER ŚRODOWISKA

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85),
które zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. …)

WARTOŚCI GRANICZNE ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH STANU WÓD
PODZIEMNYCH
Lp.

Numer CAS Element fizyko- Jednostka Tło

Wartości graniczne2)

dla

w klasach jakości I-V

-chemiczny

Hydro-geochemiczne1)

substancji
chemicznych

I

III 3)

II

IV

V

Elementy ogólne:
1

Brak

Odczyn

pH

6,5-8,5

6,5-9,5

2

Brak

Ogólny węgiel mgC/l

<6,5 lub >9,5

1-10

5

104)

104)

µS/cm

200-700

700

25004)

25004) 3000

>3000

20

>20

organiczny
3

Brak

Przewodność
elektrolityczna
w 20°C

4

Brak

Temperatura

°C

4-20

<10

12

16

25

>25

5

80937-33-3

Tlen

mg/l

0-5

>1

0,5-1

<0,54)

<0,54)

<0,54)

rozpuszczony
Elementy nieorganiczne:
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6

8007-57-6

Amonowy jon

mgNH4/l 0-1

0,5

7

35734-21-5

Antymon H

mgSb/l

0-0,001

0,0054) 0,0054)

0,0054) 0,1

>0,1

8

7440-38-2

Arsen H

mgAs/l

0,00005-0,020

0,014)

0,014)

0,02

0,2

>0,2

9

84145-82-4

Azotany H

mgNO3/l 0-5

10

25

50

100

>100

10

14797-65-0

Azotyny H

mgNO2/l 0-0,03

0,03

0,15

0,5

1

>1

11

7440-39-3

Bar

mgBa/l

0,01-0,3

0,3

0,5

0,7

3

>3

12

1932-52-9

Beryl

mgBe/l

0-0,0005

0,0005

0,05

0,1

0,2

>0,2

13

7440-42-8

Bor H

mgB/l

0,01-0,50

0,5

14)

14)

2

>2

14

Brak

Chlorki

mgCl/l

2-60

60

150

250

500

>500

15

7440-47-3

Chrom H

mgCr/l

0,0001-0,010

0,01

0,054)

0,054)

0,1

>0,1

16

57-12-5

Cyjanki wolne H mgCN/l

-

0,01

0,054)

0,054)

0,1

>0,1

17

Brak

Cyna

mgSn/l

0-0,02

0,02

0,1

0,2

2

>2

18

7440-66-6

Cynk

mgZn/l

0,005-0,050

0,05

0,5

1

2

>2

19

Brak

Fluorki H

mgF/l

0,05-0,5

0,5

1

1,5

2

>2

20

264888-19-

Fosforany

mgPO4/l

0,01-1,0

0,54)

0,54)

1

5

>5

9

1,0

1,5

3

>3
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21

7429-90-5

Glin H

mgAl/l

0,05-0,1

0,1

0,24)

0,24)

1

>1

22

7440-43-9

Kadm H

mgCd/l

0,0001-0,0005

0,001

0,003

0,005

0,01

>0,01

23

7440-48-4

Kobalt

mgCo/l

0-0,001

0,02

0,05

0,2

1

>1

24

7439-95-4

Magnez

mgMg/l

0,5-30

30

50

100

150

>150

25

7439-96-5

Mangan

mgMn/l

0,01-0,4

0,05

0,4

14)

14)

>1

26

7440-50-8

Miedź

mgCu/l

0,001-0,020

0,01

0,05

0,2

0,5

>0,5

27

7439-98-7

Molibden

mgMo/l

0-0,003

0,003

0,024)

0,024)

0,03

>0,03

28

7440-02-0

Nikiel H

mgNi/l

0,001-0,005

0,005

0,01

0,02

0,1

>0,1

29

7439-92-1

Ołów H

mgPb/l

0,001-0,010

0,01

0,025

0,14)

0,14)

>0,1

30

Brak

Potas

mgK/l

0,5-10

104)

104)

15

20

>20

31

7439-97-6

Rtęć H

mgHg/l

0,00005-0,001

0,0014) 0,0014)

32

7782-49-2

Selen H

mgSe/l

0,00001-0,005

0,005

33

14808-79-8

Siarczany

mgSO4/l

5-60

34

7440-23-5

Sód

mgNa/l

35

7440-22-4

Srebro H

36

15035-09-3

Tal

0,0014) 0,005

>0,005

0,014)

0,014)

0,05

>0,05

60

2504)

2504)

500

>500

1-60

60

2004)

2004)

300

>300

mgAg/l

0-0,001

0,001

0,05

0,14)

0,14)

>0,1

mgTl/l

0-0,00001

0,001

0,01

0,02

0,1

>0,1
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37

7440-32-6

Tytan

mgTi/l

38

15117-96-1

Uran

mgU/l

39

14867-38-0

Wanad

mgV/l

40

14127-61-8

Wapń

mgCa/l

41

71-52-3

Wodorowęglany

42

7439-89-6

Żelazo

0-0,01

0,01

0,05

0,1

0,5

>0,5

0,000003-0,0003

0,009

0,009

0,03

0,1

>0,1

0,000006-0,004

0,004

0,02

0,05

0,5

>0,5

50

100

200

300

>300

mgHCO3/l 60-360

200

350

500

800

>800

mgFe/l

0,02-5

0,2

1

5

10

>10

mgCl/l

0-0,0001

0,01

0,02

0,06

2-200

Elementy organiczne:
43

Brak

AOX H -

0,3

>0,3

adsorbowane
związki
chloroorganiczne
44

50-32-8

Benzo(a)piren H

mg/l

0,000001-0,00001 0,00001

0,00002 0,00003 0,00005

0,00005

45

71-43-2

Benzen H

mg/l

0

0,001

0,005

0,01

0,1

>0,1

46

Brak

BTXH-lotne

mg/l

0

0,005

0,03

0,14)

0,14)

>0,1

mg/l

0-0,001

0,001

0,005

0,01

0,05

>0,05

węglowodory
aromatyczne
47

Brak

Fenole
(indeks
fenolowy)
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48

Brak

Substancje

mg/l

0

0,01

0,1

0,3

5

>5

ropopochodne H

49

Brak

Pestycyd y5) H

mg/l

0

0,00014) 0,00014) 0,00014)

0,005

>0,005

50

Brak

Suma

mg/l

0

0,00054) 0,00054) 0,00054)

0,0025

>0,0025

mg/l

0

0,1

0,2

0,5

1

>1

mg/l

0

0,1

0,2

0,5

1

>1

0-0,0005

0,001

0,01

0,05

0,1

>0,1

mg/l

0-0,003

0,001

0,01

0,05

0,1

>0,1

mg/l

0,000001-0,0001 0,0001

0,0002

0,0003

0,0005

pestycydów6) H
51

Brak

Substancje
powierzchniowo
czynne anionowe

52

Brak

Substancje
powierzchniowo
czynne anionowe
i niejonowe

53

127-18-4

Tetrachloroetylen mg/l
H

54

79-01-6

Trichloroetylen
H

55

Brak

WWA7)H
wielopierścienio
we węglowodory
aromatyczne

Objaśnienia:
1)
Tło hydrogeochemiczne według Katalogu wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń
wód podziemnych i metod ich oznaczania - S. Witczak, A. F. Adamczyk, 1995 (zmodyfikowane).
2)
W przypadku metali podane wartości graniczne odnoszą się do ich formy rozpuszczonej.
3)
Wartości graniczne dla III klasy jakości są wartościami progowymi dla dobrego stanu chemicznego.

>0,0005
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4)

Brak dostatecznych podstaw do zróżnicowania wartości granicznych w niektórych klasach jakości. Przy
klasyfikacji do oceny przyjmuje się klasę o najwyższej jakości spośród klas posiadających tę samą wartość
graniczną.
5)
Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy,
algicydy, rodentycydy, slimicydy oraz produkty pochodne i ich pochodne metabolity, a także produkty ich
rozkładu i reakcji. Oznacza się tylko te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać.
Określone dla pestycydów wartości graniczne stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu.
6)
Suma pestycydów oznacza sumaryczną zawartość poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych
ilościowo w ramach badań monitoringowych.
7)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne obejmują sumę: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu,
benzo(a)piranu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu oraz indeno(1,2,3-cd)pirenu.
H Element fizykochemiczny, dla którego nie dopuszcza się przekroczenia wartości granicznej przy określaniu
klasy jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym.
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 53 ust. 1
ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...), które zobowiązuje ministra właściwego do
spraw gospodarki wodnej, do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska, kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1) klasyfikację elementów fizykochemicznych;
2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu chemicznego;
3) sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych;
4) sposób prezentacji ich stanu;
5) częstotliwość dokonywania oceny ich stanu;
6) wartości progowe będące normami jakości środowiska wyrażonymi jako stężenie danej
substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako
wskaźnik, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę środowiska oraz
zdrowie ludzi.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia

Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Podsekretarza Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

24.03.2017 r.
Źródło:
upoważnienie ustawowe – art. 53
ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo
wodne
dyrektywa 2006/118/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie ochrony wód podziemnych
przed zanieczyszczeniem i
pogorszeniem ich stanu
Nr w wykazie prac

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad nową ustawą – Prawo wodne zachodzi potrzeba przygotowania, a
następnie wydania rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych,
które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 53 ust. 1ustawy z dnia … – Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, które określi:
1) klasyfikację elementów fizykochemicznych;
2) definicje klasyfikacji stanu ilościowego wód podziemnych oraz ich stanu chemicznego;
3) sposób interpretacji wyników badań elementów fizykochemicznych i ilościowych;
4) sposób prezentacji ich stanu;
5) częstotliwość dokonywania oceny ich stanu;
6) wartości progowe będące normami jakości środowiska wyrażonymi jako stężenie danej substancji
zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik, które nie powinno być
przekroczone z uwagi na ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Przedmiotowy projekt stanowi transpozycję dyrektywy 2006/118/WE – wszystkie kraje członkowskie są zobowiązane do
oceny stanu wód podziemnych zgodnie z postanowieniami dyrektywy. Szczegółowe rozwiązania, co do formy wykonania
przepisów dyrektywy są zależne od systemów prawnych w poszczególnych państwach. Dla Polski najlepszym
rozwiązaniem wdrożenia przepisów dyrektywy jest wydanie rozporządzenia – jest to akt prawa powszechnie
obowiązujący.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Państwowa służba hydrogeologiczna

Wojewódzki
Środowiska
Główny
Środowiska

Inspektor

Inspektor

Wielkość
1

Źródło danych
Ustawa z … –
Prawo wodne;

Ochrony 16

Ustawa z dnia …
– Prawo wodne;

Ochrony 1

Ustawa z dnia …
– Prawo wodne

Oddziaływanie
Zmiana sposobu oceny
stanu wód
podziemnych w
zakresie elementów
fizykochemicznych.
Wykonywanie badań
wód podziemnych w
zakresie elementów
fizykochemicznych.
Zmiana sposobu
wykonywania
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Państwowe Gospodarstwo
Wody Polskie (Krajowy
Gospodarki Wodnej)

Wodne 1
Zarząd

Ustawa z dnia …
– Prawo wodne

Państwowe Gospodarstwo Wodne 7
Wody Polskie (regionalne zarządy
gospodarki wodnej)

Ustawa z dnia …
– Prawo wodne

kompleksowej oceny
stanu wód na obszarach
dorzeczy z
uwzględnieniem
podziału na regiony
wodne.
Wykorzystywanie
oceny stanu wód
podziemnych do
opracowania planów
gospodarowania
wodami.
Wykorzystywanie
oceny stanu wód
podziemnych do
opracowania
identyfikacji
znaczących
oddziaływań
antropogenicznych i
ocen ich wpływu na
stan wód podziemnych
w regionie wodnym.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Przedmiotowy projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym i opiniowaniu z następującymi
instytucjami:
1) wojewodowie,
2) wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
3) marszałkowie województw,
4) Główny Inspektor Sanitarny,
5) Państwowa Rada Gospodarki Wodnej,
6) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy,
7) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,
8) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,
9) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
10) Instytut na Rzecz Ekorozwoju,
11) Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych,
12) Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie,
13) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
14) Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach,
15) Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
16) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
17) WWF Polska,
18) Klub Przyrodników.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
1 2
3
4 5 6 7 8 9
10
Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i przyjętych
do obliczeń założeń

.
Przedmiotowa regulacja nie powoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości
wynikających z obowiązujących przepisów

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
0

Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z … r.)

W ujęciu niepieniężnym

Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i przyjętych
do obliczeń założeń

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe

1

2

3

5

Łącznie
(0–10)

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało wpływu na
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE
tak
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: wprowadzane obciążenia nie wykraczają poza te, które są wymagane prawem europejskim.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Projekt rozporządzenia będzie miał pozytywny wpływ na ochronę środowiska,
przyczyni się do poprawy stanu wód podziemnych. Projekt rozporządzenia
pozwoli na uzyskanie bardziej pewnych i wiarygodnych wyników oceny stanu
wód podziemnych przyczyniając się w ten sposób do prawidłowej identyfikacji
oddziaływań antropogenicznych na stan wód podziemnych.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednakże nie później niż 18 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

04/20rch

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia …
w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych2)
Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

elementy jakości dla klasyfikacji:
a)

stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach
naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach
przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,

b)

potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych
i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;

2)

definicje klasyfikacji:
a)

stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach
naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach
przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,

b)

potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych
i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,

c)
3)

1)

2)

stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;

typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód;

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — gospodarka wodna, na podstawie § 1
ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275), w brzmieniu nadanym przez załącznik II do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy
2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej oraz
dyrektywy Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiającej, na mocy dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy i monitorowania stanu
chemicznego wód (Dz. Urz. UE L 201 z 01.08.2009, str. 36).
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4)

sposób klasyfikacji:
a)

elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu
o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii
jednolitych części wód, uwzględniający różne typy wód powierzchniowych,

b)

stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach
naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych
oraz wodach przybrzeżnych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których
mowa w lit. a,

c)

potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych
i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający
klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,

d)

stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe
normy jakości dla substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 114 ustawy z dnia …. – Prawo wodne oraz dla innych
zanieczyszczeń w tym środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych
oznaczonych we florze i faunie oraz w wodzie, służące klasyfikacji tego stanu;

5)

sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 4 lit. a;

6)

sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych;

7)

sposób prezentacji wyników klasyfikacji:
a)

stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa
w pkt 4 lit. b,

b)

potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych,
i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa
w pkt 4 lit. c,

c)
8)

stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;

częstotliwość dokonywania:
a)

klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 4 lit. a,

b)

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych części wód powierzchniowych.

§ 2. 1. Elementy fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne klasyfikuje się na
podstawie kryteriów wyrażonych jako wartości graniczne wskaźników jakości wód,
z uwzględnieniem typów wód powierzchniowych.
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2. Elementy jakości, definicje klasyfikacji oraz wartości graniczne wskaźników jakości
wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych
w ciekach naturalnych takich jak struga, strumień, potok, kanał oraz rzeka, niewyznaczonych
jako jednolite części wód sztuczne lub silnie zmienione, są określone w załączniku nr 1 do
rozporządzenia.
3. Elementy jakości, definicje klasyfikacji oraz wartości graniczne wskaźników jakości
wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych
takich jak jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, w tym jezior lub innych zbiorników
naturalnych wyznaczonych jako jednolite części wód silnie zmienione, oraz sztuczny zbiornik
wodny, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4. Elementy jakości, definicje klasyfikacji oraz wartości graniczne wskaźników jakości
wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych
takich jak wody przejściowe, w tym wyznaczonych jako jednolite części wód silnie
zmienione, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5. Elementy jakości, definicje klasyfikacji oraz wartości graniczne wskaźników jakości
wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych
takich jak wody przybrzeżne, w tym wyznaczonych jako jednolite części wód silnie
zmienione, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
6. Elementy jakości, definicje klasyfikacji oraz wartości graniczne wskaźników jakości
wód, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych
takich jak kanał, struga, strumień, potok oraz rzeka, wyznaczonych jako sztuczne lub silnie
zmienione, są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
7. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, z grupy
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne), odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych
wszystkich kategorii, są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach
naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz
wodach przybrzeżnych klasyfikuje się na podstawie wyników klasyfikacji elementów
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.
2. Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych,
o którym mowa w ust. 1, oraz sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód
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wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych
i silnie zmienionych klasyfikuje się na podstawie wyników klasyfikacji elementów
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych.
2.

Sposób

klasyfikacji

potencjału

ekologicznego

jednolitych

części

wód

powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób
interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów
fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych jest określony w załączniku
nr 8 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się na
podstawie wyników badań obecności substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń.
2. Środowiskowe normy jakości

dla substancji

priorytetowych,

określonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy z dnia …. – Prawo wodne oraz dla
innych zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1, rozumiane jako stężenie określonego
zanieczyszczenia lub grupy zanieczyszczeń w wodzie, osadach wodnych lub w faunie i florze
wodnej, które nie powinno być przekroczone z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego
i środowiska, są określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
3. Sposób klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych,
o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§ 6. 1. Stan jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako silnie
zmienione lub sztuczne ocenia się, uwzględniając wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego
i wyniki klasyfikacji stanu chemicznego tych wód.
2. Stan jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych
ocenia się, uwzględniając wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego i wyniki klasyfikacji
stanu chemicznego tych jednolitych części wód.
3. Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, o których mowa
w ust. 1 i 2, jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
§ 7. 1. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych przedstawia się na mapie,
z wykorzystaniem kolorów.
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2. Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych jest określony
w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
§ 8. Klasyfikacji poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych dokonuje się corocznie, najpóźniej do końca I kwartału po
zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były wykonywane badania.
§ 9. Klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się corocznie:
1)

najpóźniej do końca I półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były
wykonywane badania – w przypadku jednolitych części wód powierzchniowych
objętych monitoringiem diagnostycznym w roku, którego dotyczy ocena;

2)

najpóźniej do końca I półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były
wykonywane badania – w przypadku jednolitych części wód powierzchniowych
zagrożonych

niespełnieniem

celów

środowiskowych

objętych

monitoringiem

operacyjnym w roku, którego dotyczy ocena, odpowiednio do zrealizowanego programu
badań;
3)

najpóźniej do końca czwartego miesiąca po zakończeniu roku kalendarzowego,
w którym były wykonywane badania – w przypadku wykonywania klasyfikacji
w punktach pomiarowo-kontrolnych.
§ 10. Typy wód powierzchniowych, o których mowa w § 1 pkt 3, są określone

w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

MINISTER ŚRODOWISKA

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187), które zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia ... –
Prawo wodne traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Elementy jakości, definicje klasyfikacji oraz wartości graniczne wskaźników jakości
wód, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych
takich jak struga, strumień, potok, kanał oraz rzeka, niewyznaczonych jako jednolite
części wód sztuczne lub silnie zmienione
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
Elementy jakości, definicje klasyfikacji oraz wartości graniczne wskaźników jakości
wód, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych takich jak jezioro lub
inny naturalny zbiornik wodny, w tym jezior lub innych zbiorników naturalnych
wyznaczonych jako jednolite części wód silnie zmienione, oraz sztuczny zbiornik wodny
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
Elementy jakości, definicje klasyfikacji oraz wartości graniczne wskaźników jakości
wód, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych takich jak wody
przejściowe, w tym wyznaczonych jako jednolite części wód silnie zmienione
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 4
Elementy jakości, definicje klasyfikacji oraz wartości graniczne wskaźników jakości
wód, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych takich jak wody
przybrzeżne, w tym wyznaczonych jako jednolite części wód silnie zmienione
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 5
Elementy jakości, definicje klasyfikacji oraz wartości graniczne wskaźników jakości
wód, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych takich jak kanał,
struga, strumień, potok oraz rzeka, wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 6
Wartości graniczne wskaźników jakości wód, z grupy substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne
i niesyntetyczne), odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych wszystkich
kategorii
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 7
Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz
sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład
elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 8
Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych
sztucznych i silnie zmienionych, oraz sposób interpretacji wyników badań wskaźników
jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych
Załącznik w opracowaniu

– 14 –

ZAŁĄCZNIK Nr 9
Środowiskowe normy jakości dla substancji
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 10
Sposób klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 11
Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 12
Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego
i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 13
Typy wód powierzchniowych
Załącznik w opracowaniu
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 53 ust. 2
ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...), które zobowiązuje ministra właściwego do
spraw gospodarki wodnej, do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska:
1) elementy jakości dla klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach
naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych
oraz wodach przybrzeżnych,
b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych
i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;
2) definicje klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach
naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych
oraz wodach przybrzeżnych,
b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych
i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,
c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;
3) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód;
4) sposób klasyfikacji:
a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu
o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części
wód, uwzględniający różne typy wód powierzchniowych,
b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach
naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz
wodach przybrzeżnych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,
c) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych
i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację
elementów, o których mowa w lit. a,
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d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe
normy jakości dla substancji priorytetowych, w tym środowiskowe normy jakości dla flory
i fauny oraz dla wód, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114 oraz dla
innych zanieczyszczeń, służące klasyfikacji tego stanu;
5) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 4
lit. a;
6) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych;
7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa
w pkt 4 lit. b,
b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych
i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4
lit. c,
c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa
w pkt 4 lit. d;
8) częstotliwość dokonywania:
a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 4 lit. a,
b) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych części wód powierzchniowych.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Art. 53 ust. 2 ustawy – Prawo wodne
Nr w wykazie prac

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad nową ustawą – Prawo wodne zachodzi potrzeba przygotowania,
a następnie wydania rozporządzenia w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, które
określi:
1) elementy jakości dla klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych
zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,
b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części
wód powierzchniowych;
2) definicje klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych
zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,
b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części
wód powierzchniowych,
c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;
3) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód;
4) sposób klasyfikacji:
a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki
jakości, dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód, uwzględniający różne typy wód powierzchniowych,
b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych
zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, uwzględniający klasyfikację elementów,
o których mowa w lit. a,
c) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części
wód powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa w lit. a,
d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji
priorytetowych, w tym środowiskowe normy jakości dla flory i fauny oraz dla wód, określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 114 oraz dla innych zanieczyszczeń, służące klasyfikacji tego stanu;
5) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 4 lit. a;
6) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych;
7) sposób prezentacji wyników klasyfikacji:
a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. b,
b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych
i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. c,
c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym mowa w pkt 4 lit. d;
8) częstotliwość dokonywania:
a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 4 lit. a,
b) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych.
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Przedmiotowy projekt stanowi transpozycję dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Szczegółowe
rozwiązania, co do formy wykonania przepisów dyrektywy są zależne od systemów prawnych w poszczególnych
państwach. Dla Polski najlepszym rozwiązaniem wdrożenia przepisów dyrektywy jest wydanie rozporządzenia – jest to
akt prawa powszechnie obowiązujący.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Organizacje gospodarcze
200 tys.
KZGW
Uzyskiwanie pozwoleń
reprezentujące małych i średnich
użytkowników
wodnoprawnych i pozwoleń
przedsiębiorców z branży
pozwoleń
zintegrowanych.
wodno-ściekowej i kanalizacyjnej
wodnoprawnych
(łącznie)
Główny Inspektorat Ochrony
1
Środowiska
Ustawa – Prawo wodne.
Wykonanie kompleksowej oceny stanu wód na obszarach
dorzeczy z uwzględnieniem podziału na regiony wodne.
Organy administracji rządowej
(rzgw) i samorządowej
(marszałkowie województw)
właściwe w zakresie wydawania
pozwoleń
wojewodowie

23

-

Wydawanie pozwoleń
wodnoprawnych i pozwoleń
zintegrowanych.

16

-

Nadzór nad wojewódzkimi
inspektoratami ochrony
środowiska.

wojewódzkie inspektoraty ochrony
środowiska

16

Państwowa służba hydrologicznometeorologiczna

1

Ustawa – Prawo wodne.
Wykonanie badań wód powierzchniowych w zakresie
elementów fizykochemicznych, chemicznych
i biologicznych.
Ustawa – Prawo
wodne

Wykonanie badań wód
powierzchniowych w zakresie
elementów hydrologicznych
i morfologicznych.
Państwowe Gospodarstwo Wody
1
Ustawa – Prawo
Wykorzystanie oceny stanu wód
Polskie
wodne
w planach gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy.
Państwowe Gospodarstwo Wody
1
Ustawa – Prawo
Sporządzanie identyfikacji
Polskie
wodne
znaczących oddziaływań
antropogenicznych i ocen ich
wpływu na stan wód
powierzchniowych
i podziemnych w regionie
wodnym.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych będzie przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania
z terminem 14 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag. Projekt będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji.
Jednocześnie w ramach konsultacji publicznych i opiniowania dokument otrzymają następujące podmioty:
1) marszałkowie województw,
2) wojewodowie,
3) Główny Inspektorat Sanitarny,
4) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy,
5) Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie,
6) Klub Przyrodników,
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7) Krajowa Rada Izb Rolniczych,
8) Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
9) Państwowa Rada Ochrony Środowiska,
10) regionalne zarządy gospodarki wodnej,
11) wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
12) WWF Polska,
13) Biuro ds. Substancji Chemicznych,
14) Krajowa Rada Gospodarki Wodnej,
15) Instytut na Rzecz Ekorozwoju,
16) Centrum Prawa Ekologicznego,
17) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego,
18) Krajowa Izba Gospodarcza,
19) OPZZ,
20) NSZZ „Solidarność”,
21) Fundacja „Partnerstwo dla środowiska”.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
(ceny stałe
z 2015r.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dochody
ogółem
budżet państwa1
Inne (nowe
opłaty)
Wydatki
ogółem
budżet państwa

10

Łącznie
(0–10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NFOŚiGW

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

budżet państwa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NFOŚiGW
Źródła
finansowania

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Brak bezpośredniego oddziaływania na sektor finansów publicznych, gdyż rozporządzenie ma
charakter techniczny i nie generuje kosztów. Koszty wynikające z obowiązku monitoringu stanu
wód zostały określone w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Dodatkowe
informacje,
w tym
wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie
(0–10)
W ujęciu
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe
małych i średnich
z 2015 r.)
przedsiębiorstw
podmioty objęte
nową regulacją –
ustanawianie stref
ochronnych z urzędu
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W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne

posiadacze i adresaci
pozwoleń
wodnoprawnych
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw
rolnicy oraz
użytkujący grunty
zmeliorowane
(melioracje wodne
szczegółowe)
posiadacze i adresaci
pozwoleń
wodnoprawnych
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże
przedsiębiorstwa
oraz sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw oraz
posiadacze i adresaci
pozwoleń
wodnoprawnych

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych realizowana jest w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, który wynika z ustawy – Prawo
wodne. Celem wykonywania badań jest dostarczenie wiedzy o stanie wód,
koniecznej do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu oraz ochrony
wód przed zanieczyszczeniem, co realizowane jest zgodnie z sześcioletnim
cyklem gospodarowania wodami.
Projekt przedmiotowego rozporządzenia wpływa na zmianę wskaźników
i kryteriów oceny stanu wód, którą wykonuje się w odniesieniu do jednolitych
części wód na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska
i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego/potencjału ekologicznego,
ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu.
Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
dokonuje się na podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń
chemicznych, w tym substancji priorytetowych. Podstawą analizy jest
porównanie uzyskanych wyników ze środowiskowymi normami jakości,
określonymi w projekcie przedmiotowego rozporządzenia.
W oparciu o ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych
wykonywane są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz
ich aktualizacje. Rozporządzenie będzie miało wpływ na posiadaczy
i adresatów pozwoleń wodnoprawnych, gdyż pozwolenia wodnoprawne nie
mogą naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje natomiast
cofnięcia wszystkich pozwoleń wodnoprawnych.
Jeżeli Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzi,
że jest zagrożone osiągnięcie celów środowiskowych, wówczas dokonuje się
dodatkowego przeglądu udzielonych pozwoleń wodnoprawnych. Organy
właściwe do udzielenia pozwoleń wodnoprawnych przekazują Prezesowi
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyniki przeglądu
w terminie 6 miesięcy wskazując przy tym pozwolenia, które powinny zostać
cofnięte lub ograniczone w celu zapobieżenia zagrożeniu osiągniecia celów
środowiskowych.
Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi, są przedmiotem odrębnych regulacji. Na obecnym etapie nie jest
możliwe określenie kosztów, jakie będą musieli ponieść adresaci i posiadacze
pozwoleń wodnoprawnych, którzy odprowadzają zanieczyszczenia do wód
lub do ziemi z tego względu, że organy właściwe do wydania pozwoleń
wodnoprawnych muszą uwzględniać dostępne techniki i technologie
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rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

oczyszczania ścieków, zmiany w procesie produkcji a jednocześnie stan wód
odbiornika.
Projekt przedmiotowego rozporządzenia jest zatem podstawą oceny stanu
wód wykonywanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, natomiast posiadacze
i adresaci pozwoleń wodnoprawnych zobowiązani są do kontrolowania
zrzutów substancji wynikających z ww. pozwoleń.
Głównymi źródłami substancji priorytetowych w ściekach jest przemysł
tworzyw sztucznych, barwników, środków ochrony roślin, metalurgiczny
i petrochemiczny.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie miało na celu
skuteczną ochronę środowiska, w szczególności wód powierzchniowych,
przed negatywnym wpływem substancji priorytetowych, mających
negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz ekosystemy i organizmy
wodne.

Dodatkowe
informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
zwiększenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: Postulowana regulacja oznacza zwiększenie ilości procedur po stronie wojewódzkich inspektoratów
ochrony środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nowa regulacja będzie zobowiązywać instytucje:
wioś oraz GIOŚ do prowadzenia monitoringu w zakresie nowych substancji priorytetowych w wodzie oraz w biocie.
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne: sektor gospodarki
wodnej
Postulowana regulacja będzie miała na celu poprawę jakości wód, przekładającą się na poprawę
ogólnego stanu zdrowia użytkowników wód oraz ułatwienie osiągnięcia i utrzymania dobrego
Omówienie
stanu/ potencjału wód i ekosystemów od wód zależnych, w świetle przepisów RDW. Ponadto,
wpływu
projekt rozporządzenia pozwoli na uzyskanie wiarygodnych wyników oceny stanu wód
przyczyniając się do prawidłowej identyfikacji oddziaływań antropogenicznych na stan wód
powierzchniowych.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. .
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Podstawą ewaluacji będzie ocena Komisji Europejskiej w zakresie wdrożenia obowiązującej dyrektywy przez Polskę.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

18/04/BS

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez
ludzi, a także częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne analiz
i sposób oceny, czy wody odpowiadają wymaganym wymaganiom
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
1)

wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, zwane dalej
„wodami”;

2)

częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny,
czy wody odpowiadają wymaganym wymaganiom.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wód:

1)

pochodzących z ujęć ze źródeł samoczynnego, naturalnego i skoncentrowanego
wypływu wód podziemnych na powierzchnię terenu;

2)

pochodzących z ujęć wód infiltracyjnych powstałych w wyniku infiltracji wód
atmosferycznych i powierzchniowych w ośrodek skalny;

3)

zasilających złoża wód podziemnych, stanowiące zbiorowisko wód podziemnych,
których eksploatacja może przynosić korzyści gospodarcze.
§ 2. 1. Ustala się trzy kategorie jakości wody, w zależności od wartości granicznych

wskaźników jakości wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane
standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia:
1)

kategoria A1 – woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności
filtracji oraz dezynfekcji;

1)

Minister Środowiska kieruje działaniem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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2)

kategoria A2 – woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji,
dezynfekcji (chlorowania końcowego);

3)

kategoria A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego
i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji,
adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania, chlorowania końcowego).
2. Wymagania, jakim powinny odpowiadać kategorie jakości wody A1–A3, określa

załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Próbki wody powinny odzwierciedlać jej jakość przed uzdatnieniem.
2. Częstotliwość pobierania próbek wody jest uzależniona od kategorii jej jakości oraz
liczby osób korzystających z wodociągu i może ulec zwiększeniu w szczególnych
przypadkach. Minimalną roczną częstotliwość pobierania próbek wody dla każdego
wskaźnika jej jakości określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. W przypadku gdy analiza próbek wody wykaże, że wartości wskaźników jakości
wody są lepsze niż wartości graniczne tych wskaźników określone w załączniku nr 1 do
rozporządzenia, częstotliwość pobierania próbek wody i pomiaru wartości tych wskaźników
może zostać zmniejszona.
4. Regularnego poboru próbek wody nie przeprowadza się, jeżeli woda jest
niezanieczyszczona i nie ma ryzyka pogorszenia jej jakości oraz jeżeli wartości wskaźników
jakości wody są lepsze niż wartości graniczne tych wskaźników określone w załączniku nr 1
do rozporządzenia dla kategorii jakości wody A1.
§ 4. 1. Wody spełniają wymagania, jeżeli w wyniku pobierania próbek wody w miejscu
jej ujmowania, w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż określona
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
1)

w 95% próbek nie zostały przekroczone właściwe dla danej kategorii jakości wody
wartości dopuszczalne wskaźników jakości wody oznaczone gwiazdką (*), w załączniku
nr 1 do rozporządzenia, a w 90% próbek wartości dopuszczalne pozostałych
wskaźników jakości wody;

2)

w odniesieniu do pozostałych 5% lub 10% próbek, w których wartości dopuszczalne
wskaźników jakości wody zostały przekroczone:
a)

otrzymane

wartości

wskaźników,

z

wyjątkiem

temperatury,

pH,

tlenu

rozpuszczonego i wskaźników mikrobiologicznych, nie odbiegają więcej niż o 50%
od wartości dopuszczalnych wskaźników jakości wody,
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b)

nie wynika zagrożenie dla zdrowia człowieka,

c)

w kolejnych próbkach wody, pobranych w regularnych odstępach czasu, nie
stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników jakości wody.

2. Przy obliczaniu wartości procentów próbek, o których mowa w ust. 1 w pkt 1, nie
uwzględnia się przekroczeń wartości granicznych wskaźników, jeżeli są one skutkiem
powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo wyjątkowych warunków pogodowych, takich
jak intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie śniegu albo wysokie temperatury
powietrza.
§ 5. 1. Analizę próbek wody przeprowadza się, stosując metodyki referencyjne analiz
określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. Stosując metodyki referencyjne analiz, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się:
1)

granicę wykrywalności – rozumianą jako stężenie analitu, które powoduje wystąpienie
sygnału większego od sygnału ślepej próby o trzykrotność odchylenia standardowego
wyznaczonego dla średniej wartości ślepej próby uzyskanej dla 10 pomiarów;

2)

precyzję – rozumianą jako stopień zgodności wyników wielokrotnych analiz tej samej
próbki w określonych warunkach; miarą precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub
względne odchylenie standardowe (RSD);

3)

dokładność – rozumianą jako stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym
w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.
3. Dopuszcza się stosowanie metodyki referencyjnej analiz innej niż metodyki

referencyjne analiz określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jeżeli w wyniku jej
stosowania uzyskane zostaną dokładniejsze wyniki analizy próbek wody.
4. W przypadku zastosowania metodyki referencyjnej analiz, o której mowa w ust. 3,
należy udokumentować równoważność lub porównywalność uzyskanych wyników analizy
próbek wody z wynikami analizy próbek wody uzyskiwanymi za pomocą referencyjnych
metodyk analiz, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5. Pobieranie, utrwalanie, transport i przechowywanie próbek wody do analizy należy
wykonywać zgodnie z Polskimi Normami.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ŚRODOWISKA
w porozumieniu
MINISTER ZDROWIA

Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)
Załącznik nr 1
WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ KATEGORIE JAKOŚCI WODY A1-A3

Lp.

Wskaźniki

Jednostki

Wartości graniczne wskaźników jakości wody1)

jakości wody

miary

A1

3

A2

A3

zalecane

dopuszczalne zalecane

dopuszczalne zalecane

dopuszczalne

4

5

6

7

8

9

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

5,5 - 9

5,5 - 9,0

5,5-9

5,5 - 9,0

50

100*2)

200*2)

30

35

1

2

1

pH

2

Barwa

mg/l

10

20*2)

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

25

25

4

Temperatura

°C

22

25*2)

22

25*2)

22

25*2)

5

Przewodność

µS/cm przy
20°C

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6

Zapach

stopień
rozcieńczenia
przy 25° C

3

3

10

10

20

20

–5–
7

Azotany

mg/l

25

50*2)

50*2)

8

Fluorki

mg/l

0,7-1

1,5*

0,7-1,7

1,5

0,7-1,7

1,5

9

Żelazo

mg/l

0,1

0,3*

1

2*

1

2

10

Mangan

mg/l

0,05

0,05

0,1

0,1

1

1

11

Miedź

mg/l

0,02

0,05*2)

0,05

0,05

1

0,5

12

Cynk

mg/l

0,5

3*

1

5*

1

5*

13

Bor

mg/l

1

1

1

1

1

1

14

Nikiel

mg/l

0,05

0,05

0,2

15

Wanad

mg/l

1,0

1,0

1,0

16

Arsen

mg/l

0,01

0,05*

0,05*

0,05

0,05*

17

Kadm

mg/l

0,001

0,005*

0,005*

0,001

0,005*

18

Chrom ogólny

mg/l

0,05*

0,05*

0,05*

19

Chrom+6

mg/l

0,02*

0,02*

0,02*

20

Ołów

mg/l

0,05*

0,05*

0,05*

21

Selen

mg/l

0,01*

0,01*

0,01*

0,001

50*2)

–6–
22

Rtęć

mg/l

23

Bar

mg/l

0,1*

1*

1*

24

Cyjanki

mg/l

0,05*

0,05*

0,05*

25

Siarczany

mg/l

150

250*

150

250*

150

250*

26

Chlorki

mg/l

200

250

200

250

200

250

27

Substancje
powierzchniowo
czynne anionowe

mg/l

0,2

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

28

Substancje
powierzchniowo
czynne niejonowe

mg/l

29

Fosforany

mg/l

30

Fenole (indeks
fenolowy)

31

32

0,0005

0,001*

0,0005

0,5

0,4

0,001*

0,0005

1

0,001*

2

0,4

0,7

0,7

0,7

0,7

mg/l

0,001*

0,001

0,005*

0,01

0,1*

Rozpuszczone lub
zemulgowane
węglowodory

mg/l

0,05*

0,2*

0,5

1*

Wielopierścieniowe
węglowodory
aromatyczne

mg/l

0,0002*

0,0002*

0,001*

–7–
33

Pestycydy ogółem

mg/l

0,001*

0,0025*

34

Chemiczne
zapotrzebowanie
tlenu (ChZT)

mg/l

25

30

30

30

35

Tlen rozpuszczony

% nasycenia
tlenem

>70

>70

>50

>50

>30

>30

36

Biochemiczne
zapotrzebowanie
tlenu (BZT5)

mg/l

<3

<3

<5

<5

<7

<7

37

Azot Kjeldahla

mg/l

1

1

2

3

3

38

Amoniak

mg/l

0,05

0,5

1,5*

2

2*2)

39

Substancje
ekstrahowane
chloroformem

mg/l

0,1

0,1

0,2

0,5

0,5

40

Ogólny węgiel
organiczny

mg/l

5

10

41

Liczba bakterii grupy w 100 ml wody
coli

50

50

5.000

5.000

50.000

42

Liczba bakterii grupy w 100 ml wody
coli typu kałowego
(termotolerancyjne)

20

20

2.000

20.000

20.000

1,5

0,005*

15

–8–
43

Liczba
paciorkowców
kałowych
(enterokoki)

w 100 ml wody

44

Bakterie z rodzaju
Salmonella

w 5.000 ml
wody dla A1
w 1.000 ml
wody dla A2

1)

2)

20

20

1.000

nieobecne
w 5.000 ml

nieobecne
w 1.000 ml

10.000

10.000

Wartości graniczne wskaźników jakości wody oznaczają:
– najniższą wartość w przypadku wskaźnika w lp. 35 (nasycenie tlenem),
– najwyższą i najniższą wartość w przypadku wskaźnika w lp. 8 (fluorki), ustalone w odniesieniu do średniej temperatury rocznej,
– najniższą i najwyższą wartość w przypadku wskaźnika w lp. 1 (odczyn),
– najwyższe wartości w pozostałych przypadkach.
Odstępstwa dopuszczalne z powodu wyjątkowych warunków, określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia.
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Załącznik nr 2
MINIMALNA ROCZNA CZĘSTOTLIWOŚĆ POBIERANIA PRÓBEK WODY DLA KAŻDEGO WSKAŹNIKA JAKOŚCI WODY
Kategoria jakości

Grupa wskaźników

Minimalna roczna częstotliwość pobierania próbek wody, z której korzysta:

wody

jakości wody*

do 10.000 osób

od 10.000 do
30.000 osób

od 30.000 do
100.000 osób

więcej niż 100.000
osób

1

2

3

4

5

6

I

1

1

2

3

II

1

1

1

2

III

1

1

1

2

I

2

2

4

8

II

1

1

2

4

III

1

1

1

1

I

2

3

6

12

II

1

1

2

4

III

1

1

1

1

A1

A2

A3
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* Grupy wskaźników jakości wody:
Grupa I

Grupa II

Grupa III

Odczyn pH

Żelazo rozpuszczone

Fluorki

Barwa

Mangan

Bor

Zawiesiny ogólne

Miedź

Nikiel

Temperatura

Cynk

Arsen

Przewodnictwo elektrolityczne właściwe

Siarczany

Kadm

Zapach

Substancje powierzchniowo czynne

Chrom ogólny

Azotany

Fenole

Ołów

Chlorki

Azot Kjeldahla

Selen

Fosforany

Liczba bakterii grupy coli

Rtęć

ChZT

Liczba bakterii grupy coli typu kałowego

Bar

Tlen rozpuszczony

(termotolerancyjne)

Cyjanki

(stopień nasycenia)

Ogólny węgiel organiczny

Rozpuszczone lub

– 11 –

BZT5

zemulgowane węglowodory

Amoniak

Wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne
Pestycydy ogólne
Substancje ulegające ekstrakcji
chloroformem
Paciorkowce kałowe (enterokoki)
Bakterie z rodzaju Salmonella
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Załącznik nr 3
METODYKI REFERENCYJNE ANALIZ

Lp.

Wskaźniki jakości
wody

Jednostki
miary

Granica
wykrywalności

Precyzja

Dokładność
Referencyjne metody pomiaru

% wartości wskaźników
1

2

1

pH

2

Barwa

3

3

4

5

6

7

-

0,1
jednostki

0,2 jednostki

- Potencjometryczna

mg/l

5

10

20

- Spektrometria UV/VIS

Zawiesiny ogólne

mg/l

5

5

10

- Grawimetryczna

4

Temperatura

°C

-

0,5°C

1°C

- Termometryczna

5

Przewodność

µS/cm przy
20°C

5

5

10

- Konduktometryczna

6

Zapach

stopień
rozcieńczenia
przy 25° C

-

-

-

- Metoda kolejnych rozcieńczeń

7

Azotany

mg/l

10

10

20

- Spektrometria UV/VIS
- Chromatografia jonowa

8

Fluorki

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS
- Potencjometryczna z
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wykorzystaniem elektrody
jonoselektywnej
- Chromatografia jonowa
9

Żelazo

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS
- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS
- Spektrometria masowa z
jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej
- ICP-MS
- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES

10

Mangan

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS
- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS
- Spektrometria masowa z
jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej
- ICP-MS
- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES

11

Miedź

mg/l

20

20

20

- Spektrometria UV/VIS
- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS
Spektrometria masowa z
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jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej
- ICP-MS
- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES
- Polarografia
12

Cynk

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS
- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS
- Spektrometria masowa z
jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej
- ICP-MS
- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES

13

Bor

mg/l

10

10

10

- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES

14

Nikiel

mg/l

10

10

10

- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS
- Spektrometria masowa z
jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej
- ICP-MS
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- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES
- Polarografia
15

Wanad

mg/l

10

10

10

- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS
- Spektrometria masowa z
jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej
- ICP-MS
- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES

16

Arsen

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS
- Absorpcyjna spektometria
atomowa - AAS

17

Kadm

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS
- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS
- Spektrometria masowa z
jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej
- ICP-MS
- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES
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- Polarografia
18

Chrom ogólny

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS
- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS
- Spektrometria masowa z
jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej
- ICP-MS
- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES

19

Chrom+6

mg/l

25

25

25

- Spektrometria UV/VIS
- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS
- Spektrometria masowa z
jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej
- ICP-MS
- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES

20

Ołów

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS
- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS
- Spektrometria masowa z
jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej
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- ICP-MS
- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES
- Polarografia
21

Selen

mg/l

10

10

10

- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS

22

Rtęć

mg/l

10

10

10

- Atomowa spektrometria
absorpcyjna w połączeniu z
metodą zimnych par - CV-AAS
- Atomowa spektrometria
fluorescencyjna w połączeniu
z metodą zimnych par - CV-AFS

23

Bar

mg/l

20

20

20

- Atomowa spektrometria
absorpcyjna - AAS
- Spektrometria masowa z
jonizacją w plazmie
indukcyjnie sprzężonej
- ICP-MS
- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES

24

Cyjanki

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS

25

Siarczany

mg/l

10

10

10

- Grawimetryczna
- Potencjometryczna
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- Chromatografia jonowa
26

Chlorki

mg/l

10

10

10

- Miareczkowa
- Potencjometryczna
z wykorzystaniem elektrody
jonoselektywnej
- Chromatografia jonowa

27

Substancje
powierzchniowo
czynne anionowe

mg/l

20

20

20

- Spektrometria UV/VIS
- Wysokosprawna chromatografia
cieczowa - HPLC

28

Substancje
powierzchniowo
czynne niejonowe

mg/l

25

25

25

- Spektrometria UV/VIS

29

Fosforany

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS
- Atomowa spektrometria
emisyjna ze wzbudzeniem w
plazmie indukcyjnie
sprzężonej - ICP-AES

30

Fenole (indeks
fenolowy)

mg/l

20

20

20

- Spektrometria UV/VIS

31

Rozpuszczone lub
zemulgowane
węglowodory

mg/l

20

20

20

- Spektrometria w podczerwieni
- Grawimetryczna

32

Wielopierścieniowe
węglowodory
aromatyczne

mg/l

25

25

25

- Wysokosprawna chromatografia
cieczowa - HPLC
- Chromatografia gazowa - GC
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33

Pestycydy ogólne

mg/l

25

25

25

- Wysokosprawna chromatografia
cieczowa - HPLC
- Chromatografia gazowa - GC

34

Chemiczne
zapotrzebowanie
tlenu (ChZT)

mg/l

20

20

20

- Miareczkowa

35

Tlen rozpuszczony

% nasycenia
tlenem

10

10

10

- Elektrochemiczna

36

Biochemiczne
zapotrzebowanie
tlenu (BZT5)

mg/l

20

20

20

- Elektrochemiczna

37

Azot Kjeldahla

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS

38

Amoniak

mg/l

10

10

10

- Spektrometria UV/VIS
- Chromatografia jonowa

39

Substancje
ekstrahowane
chloroformem

mg/l

11

-

-

- Grawimetryczna

40

Ogólny węgiel
organiczny

mg/l

-

-

-

- Spektrometria w podczerwieni

411)

Liczba bakterii
grupy coli

w 100 ml
wody

-

-

-

- Filtracja membranowa lub
określenie NPL metodą hodowli
na podłożach płynnych.
Inkubacja w temperaturze
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37±0,5°C
421)

Liczba bakterii
grupy coli typu
kałowego
(termotolerancyjne)

w 100 ml
wody

-

-

-

- Filtracja membranowa lub
określenie NPL metodą hodowli
na podłożach płynnych.
Inkubacja w temperaturze
44±0,5°C

431)

Liczba
paciorkowców
kałowych
(enterokoki)

w 100 ml
wody

-

-

-

- Filtracja membranowa lub
określenie NPL metodą hodowli
na podłożach płynnych

441)

Bakterie z rodzaju
Salmonella

w 5.000 ml
wody

-

-

-

- Filtracja membranowa. Wstępna
inkubacja na płynnym podłożu
namnażająco-selektywnym.
Inkubacja na stałym podłożu
różnicująco-selektywnym.
Badania potwierdzające

1)

Wykrywalność poniżej dolnej wartości wskaźnika jakości wody dla danej kategorii jakości wody.

UZASADNIENIE
Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także częstotliwość pobierania próbek wody,
metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy wody odpowiadają wymaganym warunkom
stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia ... –
Prawo wodne (Dz. U. poz. …).
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi,
a także częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne
analiz i sposób oceny, czy wody odpowiadają wymaganym
wymaganiom.

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło: art. 74 ust. 1 ustawy z dnia … –
Prawo wodne
Nr w wykazie prac ...

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Realizacja upoważnienia zawartego w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne w sprawie określenia wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do
spożycia przez ludzi, a także częstotliwość pobierania próbek wody, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy
wody odpowiadają wymaganym warunkom.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Grupa

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych
i przyjętych do obliczeń założeń
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie
(0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa pieniężnym
sektor mikro-, małych (w mln zł,
i średnich
ceny stałe z … r.) przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki
danych i
i przedsiębiorczość.
przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE
tak
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

21/04/EP

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI
Ś R Ó D L Ą D O W E J 1)
z dnia
w sprawie gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów
przeznaczonych do ochrony tych gatunków zwierząt
Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

gatunki zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym;

2)

obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym.
§ 2. Gatunkami zwierząt wodnych, o których mowa w § 1 pkt 1, są troć wędrowna

(Salmo trutta m. trutta) oraz węgorz (Angulilla anguilla).
§ 3. 1. Obszary przeznaczone do ochrony troci wędrownej są określone w załączniku
nr 1 do rozporządzenia.
2. Obszary o przeznaczone do ochrony węgorza są określone w załączniku nr 2 do
rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER GOSPODARKI
MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ

w porozumieniu
MINISTER ŚRODOWISKA

1)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909
i 2091).

Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
z dnia … (poz. …)
Załącznik nr 1
OBSZARY PRZEZNACZONE DO OCHRONY TROCI WĘDROWNEJ

Nazwa rzeki,

Odcinek rzeki lub część akwenu przeznaczonego do

Kilometraż

akwenu

ochrony troci wędrownej

początku
i końca
odcinka

OBSZAR DORZECZA WISŁY
WISŁA

od ujścia do Bałtyku do ujścia Soły

0,0-916,2

DRWĘCA

od ujścia Drwęcy do jeziora Drwęckiego, z dopływem Wel

0,0-197,800

od ujścia do Drwęcy do jeziora Lidzbarskiego

oraz
0,0-45,400

SAN

od ujścia do Wisły do zapory zbiornika Myczkowce

0,0-329,239

DUNAJEC

od ujścia do Wisły do zapory zbiornika Sromowce Wyżne

0,0-173,7

z dolnym biegiem:
Łososiny do Słopniczanki,

0,0-39,0

Kamienicy Nawojowskiej do Homerki,

0,0-11,7

Popradu do Smreczaka,

0,0-63,1

Kamienicy Łąckiej do Potoku Zbludza,

0,0-6,6

Ochotnicy do Potoku Lubańskiego,

0,0-4,8

Grajcarka do Potoku Jaworki.

0,0-8,4

od ujścia do Dunajca do Mostyszy

0,0-82,5

WISŁOK

od ujścia do Sanu do zapory zbiornika Besko

0,0-183,9

WISŁOKA

od ujścia do Wisły do zapory w Krempnej

0,0-153,0

RABA

od ujścia do Wisły do zbiornika Dobczyce

0,0-60,5

SKAWA

od ujścia do Wisły do zapory zbiornika Świnna Poręba

0,0-26,8

SOŁA

od ujścia do Wisły do zapory zbiornika Porąbka

0,0-30,8

WIERZYCA

od ujścia do Wisły do Małej Wierzycy

0,0-113,6

BIAŁA
TARNOWSKA
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WDA

od ujścia do Wisły do zapory EW Gródek

0,0-24,0

BRDA

od ujścia do Wisły do zapory EW Koronowo

0,0-30,3

BAUDA

rejon ujścia rzeki Bauda ograniczony półkolem o
promieniu 250 m zakreślonym w kierunku Zalewu
Wiślanego z punktu leżącego w środku linii łączącej
naturalne brzegi ujścia rzeki

WISŁA

rejon ujścia rzeki Wisły Królewieckiej ograniczony

KRÓLEWIECKA półkolem o promieniu 500 m zakreślonym w kierunku
Zalewu Wiślanego z punktu o współrzędnych 54o19’37’’N
i 19o15’05’’E
PASŁĘKA

rejon ujścia rzeki Pasłęki ograniczony półkolem o
promieniu 250 m zakreślonym w kierunku Zalewu
Wiślanego z punktu leżącego w środku linii łączącej
naturalne brzegi ujścia rzeki

NARUSA

rejon ujścia rzeki Narusy ograniczony półkolem o
promieniu 250 m zakreślonym w kierunku Zalewu
Wiślanego z punktu leżącego w środku linii łączącej
naturalne brzegi ujścia rzeki

RZEKI PRZYMORZA
SŁUPIA

od ujścia do Bałtyku do ujścia Kamienicy

0,0-84,5

ŁUPAWA

od ujścia do Bałtyku do ujścia Bukowiny

0,0-82,6

ŁEBA

od ujścia do Bałtyku do ujścia Węgorzy

0,0-64,0

REDA

od ujścia do Bałtyku do ujścia Bolszewki

0,0-28,0

OBSZAR DORZECZA ODRY
ODRA

od ujścia do Bałtyku do połączenia z Kanałem Gliwickim

0,0-655,296

INA

od ujścia do Odry do jazu w m. Rybaki

0,0-108,2

WARTA

od ujścia do Odry do pierwszego progu podtrzymującego

0,0-488,97

dolne stanowisko zapory zbiornika Jeziorsko
NOTEĆ

od ujścia do Warty do ujścia Gwdy

0,0-119,8

DRAWA

od ujścia do Noteci do jeziora Dubie (do granicy

0,0-66,0

Drawieńskiego Parku Narodowego)
GWDA

od ujścia do Noteci do ujścia Czernicy

0,0-98,7

NYSA

od ujścia do Odry do Punktu Trójgranicznego

0,0-196,6
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ŁUŻYCKA
BÓBR

od ujścia Bobru do Odry do zapory zbiornika Pilchowice

0,0-196,1

KWISA

od ujścia do Bobru do zapory Leśna

0,0-88,9

KACZAWA

od ujścia do Odry do Nysy Szalonej

0,0-36,6

NYSA

od ujścia do Odry do Białej Lądeckiej

0,0-137,9

KŁODZKA

z dolnym biegiem Białej Lądeckiej do Orliczki

0,0-20,7

BYSTRZYCA

od ujścia do Odry do zapory Mietków

0,0-44,7

z dolnym biegiem Strzegomki do zapory Dobromierz

0,0-61,6

KOŃCZAK

od ujścia do Warty do Kanału Ludomickiego

0,0-14,7

WEŁNA

od ujścia do Warty do ujścia Flinty

0,0-12,3

GOWIENICA

od Zalewu Szczecińskiego do Stepnicy

0,0-38,2

oraz w ujściu rzeki Gowienica w obszarze zakreślonym
promieniem długości 500 m w kierunku Zatoki Stepnickiej
z punktu leżącego na środku linii łączącej oba naturalne
brzegi ujścia
GUNICA

na całej długości rzeki Gunica oraz jej ujściu do Roztoki
Odrzańskiej

ŚWINA

w obszarze zakreślonym promieniem 500 m z głowicy
wschodniego falochronu wejścia portowego w kierunku
morza

DZIWNA

w obszarze zakreślonym promieniem 500 m z głowicy
wschodniego falochronu wejścia portowego w kierunku
morza

WOŁCZENICA

od jej ujścia do jazu w m. Derkacz

akwen Zatoki

akwen Zatoki Stepnickiej na wschód od linii łączącej

Stepnickiej

punkty o współrzędnych 53039’N i 14036,3’E oraz
53039,3’N i 14035,1’E

akwen Roztoki

akwen Roztoki Odrzańskiej wzdłuż wschodniego brzegu

Odrzańskiej

o szerokości 200 m od lądu począwszy od punktu
o współrzędnych 53039,3’N i 14035,1’E do Zatoki przy
Gąsierzynie

akwen Zalewu

akwen Zalewu Szczecińskiego wzdłuż zachodniego brzegu

Szczecińskiego

o szerokości 500 m od lądu, począwszy od wschodniego

0,0-23,5
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krańca ośrodka wczasowego w Małej Trzebieży (południk
14030E), do budynku ośrodka wczasowego przy plaży w
Brzózkach (południk 14025E)
RZEKI PRZYMORZA
REGA

od ujścia do Bałtyku do ujścia Starej Regi

0,0-119,5

oraz w obszarze zakreślonym promieniem 500 m z
głowicy wschodniego falochronu wejścia portowego w
kierunku morza
PARSĘTA

od ujścia do Bałtyku do jazu Doble

0,0-105,500

WIEPRZA

od ujścia do Bałtyku do jazu Bożanka

0,0-102,6

GRABOWA

od ujścia do Wieprzy do ujścia Bielawy

0,0-19,8

obszary w granicach portów
w granicach wód portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka –
ograniczonych od strony morza promieniem długości 500 m, poprowadzonym ze wschodniej
głowicy wejścia portowego
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Załącznik nr 2

OBSZARY PRZEZNACZONE DO OCHRONY WĘGORZA

Nazwa rzeki,

Odcinek rzeki lub część akwenu przeznaczonego do

Kilometraż

akwenu

ochrony węgorza

początku
i końca
odcinka

OBSZAR DORZECZA WISŁY
WISŁA

od ujścia Narwi do Zatoki Gdańskiej

NOGAT

od ujścia do Zalewu Wiślanego do oddzielenia się od Wisły 0,0-62,0

EŁK
JEGRZNIA
NETTA
BIEBRZA
NAREW

od ujścia Biebrzy do ujścia do Wisły

PISA
OMULEW
IŁAWKA

0,0-46,474

WEL

0,0-113,968

SKARLANKA

0,0-26,451

DRWĘCA

od jeziora Drwęckiego do ujścia do Wisły

0,0-197,800

OBSZAR DORZECZA ODRY
ODRA

od ujścia Warty do Zalewu Szczecińskiego

OBRA

od ujścia do Warty do Jeziornej (Strugi Jeziornej)

0,0-25,7

NOTEĆ

od ujścia do Warty do jeziora Gopło

0,0-295,1

GWDA

od ujścia do Noteci do ujścia Czernicy

0,0-98,7

DRAWA

od ujścia do Noteci do jeziora Dubie (do granicy

0,0-66,0

Drawieńskiego Parku Narodowego)
WARTA

od ujścia do Odry do ujścia Kanału Warta-Gopło

0,0-405,78

SAMICA

od ujścia do Warty do jeziora Kierskiego

0,0-28,6

KIERSKA
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WEŁNA

od ujścia do Warty do ujścia Flinty

PŁONIA

od Jeziora Miedwie do Jeziora Dąbie

0,0-12,3

obszary w granicach portów
w granicach wód portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka –
ograniczonych od strony morza promieniem długości 500 m, poprowadzonym ze wschodniej
głowicy wejścia portowego
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie upoważnienia zawartego
w art. 85 ust. 4 ustawy z dnia z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …). Przedmiotowy akt
określa gatunki zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszary przeznaczone do
ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym. Najistotniejszymi
gatunkami zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym uznano troć wędrowną (Salmo trutta
m. trutta) i węgorza (Angulilla anguilla). Wyznaczono dla tych gatunków rzeki, odcinki rzek,
jeziora a także wody przejściowe i wody przybrzeżne o specjalnym znaczeniu, które będą
pełniły funkcję obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych
o znaczeniu gospodarczym.
Wykaz obszarów wyznaczono na podstawie opracowań historycznych, badań
naukowych oraz doświadczeń praktyków.
Bezpośrednią podstawą określenia obszarów przeznaczonych do ochrony troci jest
opracowanie „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek
w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce” – wykonane na
podstawie pracy: „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek na
obszarach dorzeczy w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału ekologicznego
JCWP” zrealizowanej w czerwcu 2010 r. na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej.
W opracowaniu określono potrzeby zachowania ciągłości morfologicznej wód w kontekście
wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej ze szczególnym uwzględnieniem układu dorzeczy.
Odnośnie węgorza podstawą wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony jest opracowanie
„Plan gospodarowania zasobami węgorza w Polsce”. Natomiast w odniesieniu do wód
przejściowych i wód przybrzeżnych wzięto pod uwagę obszary chronione ustanowione dla
ww. gatunków przez Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie,
Słupsku i Gdyni.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi

Śródlądowej w sprawie wyznaczenia gatunków zwierząt wodnych
o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów przeznaczonych do
ochrony tych gatunków zwierząt
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Gospodarki Mirskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Środowiska

Data sporządzenia
24.03.2017
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 85 ust. 4 ustawy z dnia … – Prawo wodne
(Dz. U. poz. …)
Nr w wykazie prac …

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Agnieszka Kosińska tel. 22 36 92 009
e-mail:agnieszka.kosinska@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z procedowaniem projektu ustawy – Prawo wodne, wprowadzającym upoważnienie do określenia, w drodze
rozporządzenia gatunki zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszary przeznaczone do ochrony gatunków
zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie aktu wykonawczego – rozporządzenia umożliwi zapewnienie ochrony wód dla bytowania ryb i innych
organizmów wodnych w warunkach naturalnych, umożliwiających ich migrację, co wynika z przyjętego w ustawie –
Prawo wodne celu środowiskowego.
Ponadto ustalenie obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym wynika
bezpośrednio z Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Określenie w rozporządzeniu gatunków ryb wędrownych
o znaczeniu gospodarczym oraz wskazanie rzek lub odcinków rzek o specjalnym znaczeniu dla tych gatunków,
stanowiących ich faktyczne lub potencjalne szlaki migracyjne, miejsca tarła lub miejsca odrostu, umożliwi implementację
Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie wyznaczenia tych obszarów, w rozumieniu art. 6 i załącznika IV.
Rozwiązanie to będzie miało pozytywny wpływ na realizację zobowiązania do udrożnienia szlaków migracji węgorzy
srebrzystych spływających z dorzecza Odry i Wisły zaplanowanego do 2019 roku wskazanego w Planie gospodarowania
zasobami węgorza, który został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 6 stycznia 2010 r. (K92009)10601),
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającym środki służące
odbudowie zasobów węgorza europejskiego (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 17).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej zapewnia ochronę gatunków ryb wędrownych o znaczeniu gospodarczym
we własnym zakresie w zgodzie z regulacjami unijnymi.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Użytkownicy wód
posiadający pozwolenie
wodno-prawne
Organy właściwe w
sprawach gospodarowania
wodami
Użytkownicy rybaccy
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Oddziaływanie

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany do następujących pozarządowych
organizacji społecznych, branżowych oraz jednostek naukowych:
1) Fundacji WWF Polska;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu;
Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych;
Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych w Toruniu;
Związku Producentów Ryb w Poznaniu;
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego;
Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu;
Państwowej Akademia Nauk – Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu;
Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych;
Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni;
Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
Klubu Przyrodników;
Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie;
Business Centre Club;
Forum Związków Zawodowych;
Krajowej Rady Izb Rolniczych;
Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rybackich Skarbu Państwa
w Toruniu;
22) Konfederacji Lewiatan;
23) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na dochody i wydatki budżetu państwa oraz budżety
jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja rozporządzenia nastąpi na podstawie
obowiązujących przepisów w zakresie planowania gospodarowania wodami.
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i rozwój przedsiębiorczości, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę,
obywateli i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu rozporządzenia
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na inne obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Efekty wejścia w życie projektowanego rozporządzenia mogą być widoczne po kilku latach obowiązywania i będą mogły
być ocenione przy realizacji planów gospodarowania wodami na obszarach poszczególnych dorzeczy, a także ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska przy ocenie stanu wód, w szczególności elementów hydromorfologicznych (ciągłość
wód).
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

55/04/KC

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)

działce ewidencyjnej – rozumie się przez to działkę ewidencyjną w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1034);

2)

istniejącej sieci kanalizacyjnej – rozumie się przez to sieć w rozumieniu ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328);

3)

planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej – rozumie się przez to sieć, o którą planuje
się rozbudować istniejącą sieć kanalizacyjną, lub budowę sieci kanalizacyjnej w celu
skanalizowania wyznaczonej aglomeracji;

4)

obciążeniu oczyszczalni ścieków – rozumie się przez to maksymalny średni tygodniowy
ładunek zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem pięciodniowego biochemicznego
zapotrzebowania na tlen (BZT5) dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku,
z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych
opadów;

5)

wskaźniku koncentracji – rozumie się przez to stosunek przewidywanej do obsługi przez
planowaną do budowy sieć kanalizacyjną liczby mieszkańców aglomeracji do długości
tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu
zrzutu ścieków komunalnych;

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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6)

systemie kanalizacji zbiorczej – rozumie się przez to istniejącą sieć kanalizacyjną dla
ścieków komunalnych zakończoną oczyszczalniami ścieków komunalnych albo
końcowymi punktami zrzutu ścieków komunalnych;

7)

stałych mieszkańcach aglomeracji – rozumie się przez to liczbę osób zameldowanych na
obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz liczbę osób zameldowanych na obszarze
aglomeracji na pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące;

8)

osobach czasowo przebywających w aglomeracji – rozumie się przez to liczbę
zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji;

9)

mieszkańcach – rozumie się przez to stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby
czasowo przebywające w aglomeracji.
§ 3. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM aglomeracji) wyznaczana jest

na podstawie ładunku zanieczyszczeń w aglomeracji. RLM aglomeracji uwzględnia ścieki
pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji =
1 stały mieszkaniec aglomeracji), ścieki pochodzące z przemysłu, a także ścieki od osób
czasowo przebywających w aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji =
1 zarejestrowane miejsce noclegowe), odbierane systemem kanalizacji zbiorczej lub
dostarczane w inny sposób do oczyszczalni ścieków w aglomeracji.
§ 4. 1. Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:
1)

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2)

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

3)

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4)

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.
2. Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając wskaźnik koncentracji,

zasięg systemu istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zasięg systemu planowanej do budowy
sieci kanalizacyjnej.
3. Granica aglomeracji powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic działek
ewidencyjnych, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych lub
przewidzianych do skanalizowania.
4. Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci
kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków albo
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końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych powinna być uzasadniona finansowo
i technicznie, przy czym wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 mieszkańców
na 1 km sieci kanalizacyjnej.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy planowana do budowy sieć
kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie:
1)

o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub
przewidywanej do budowy oczyszczalni ścieków, na którym planuje się budowę tej
sieci kanalizacyjnej, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków,
a planowana do budowy sieć kanalizacyjna jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie
z uwagi na dostępne rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ
na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne;

2)

stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny
ochrony pośredniej;

3)

obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

4)

objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz
z 2017 r. poz. 60 i 132) lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego
się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji

wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 90 mieszkańców na 1 km sieci
kanalizacyjnej.
§ 5. 1. Projekt uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia aglomeracji obejmuje:
1)

część graficzną zawierającą:
a)

oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem
systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację
na mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku – w skali 1:25 000,

b)

oznaczenie przez gminę znajdujących się na jej terenie istniejących i planowanych
do budowy oczyszczalni ścieków lub końcowych punktów zrzutu ścieków
komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,

c)

oznaczenie granic administracyjnych zgodne z danymi z państwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

d)

oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony
bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej,
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e)

oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

f)

oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu
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,

g)
2)

określenie skali planu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej;

część opisową zawierającą:
a)

informację o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do
budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób
czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez
istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz
oczyszczalnię ścieków,

b)

informację o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków,
a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków
komunalnych informację, do jakiej aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz
z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM aglomeracji,

c)

opis gospodarki ściekowej zawierający:
–

informację o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na
terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym,

–

informację o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych
odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,

–

informację o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej
jest planowane,

–

uzasadnienie określonej RLM aglomeracji,

–

informację o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych
systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo
planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań
zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony
środowiska,

d)

informację o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony
bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktów prawa
miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy
i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,
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e)

informację o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą
oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy,
nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,

f)

informację o formach ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz
wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody,
oraz informację o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się
na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

2. Projekt uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia aglomerację może być
sporządzony z wykorzystaniem mapy zasadniczej.
3. W przypadku konieczności aktualizacji RLM aglomeracji uzasadnionej zmianą
koncentracji zaludnienia lub zmianą wielkości ładunku zanieczyszczeń pochodzącego
z przemysłu, przy braku wpływu tych zmian na obszar i granice aglomeracji oraz zakres
planowanych inwestycji, propozycja planu aglomeracji obejmuje wyłącznie informacje
dotyczące projektowanej zmiany.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ... .

MINISTER ŚRODOWISKA

W porozumieniu:
MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI

MINISTER INFRASTRUKTURY I
BUDOWNICTWA
MINISTER ROZWOJU
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UZASADNIENIE

Projekt stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia … –
Prawo wodne. Głównym celem projektu niniejszego rozporządzenia jest wykonanie
upoważnienia określonego w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne, które
zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, oraz
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do określenia, w drodze
rozporządzenia, sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, co do zasady
stanowi kontynuację przepisów określających zasady wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji, które wynikały z przepisów art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), która straciła moc z dniem … .
W świetle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne obszar i granice
aglomeracji wyznaczane były, w drodze uchwały, podjętej przez sejmik województwa.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne aglomeracja jest wyznaczana
w drodze uchwały przez radę gminy. Jeżeli aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch
lub więcej gminach, właściwą do wyznaczenia aglomeracji jest gmina o największej
równoważnej liczbie mieszkańców. Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów
objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), 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.
Rozporządzenie zapewni kontynuację prawidłowego wdrażania postanowień dyrektywy
Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG
(Dz. Urz. WE L 135 z 30.5.1991, str. 40, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26), która odgrywa zasadniczą rolę w gospodarowaniu ściekami
komunalnymi oraz ochronie środowiska wodnego w tym wód powierzchniowych, do których
ścieki są odprowadzane. Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
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z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Rozwoju

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Nr w wykazie prac
………………….

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Maria Pełda-Sypuła, tel: 22 579 2728,
mail: maria.pelda-sypula@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Realizacja upoważnienia zawartego w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Głównym celem projektu rozporządzenia w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest wykonanie
upoważnienia określonego w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia …. – Prawo wodne, które zobowiązuje ministra właściwego do
spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem
właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, co do zasady stanowi kontynuację
przepisów określających zasady wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, które wynikały z przepisów art. 43 ust. 4a
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), która straciła moc z dniem …
2017 r. W świetle przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne obszar i granice aglomeracje wyznaczane
były w drodze uchwały podjętej w drodze uchwały przez sejmik województwa.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne aglomeracja jest wyznaczana w drodze uchwały przez
radę gminy. Jeżeli aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwą do wyznaczenia
aglomeracji jest gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców. Wyznaczenie aglomeracji następuje po
uzgodnieniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych
przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o których 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.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Wszystkie Państwa członkowskie zgodnie z art. 2 pkt 4 dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków
komunalnych zostały zobowiązane do wyznaczenia na swoim obszarze aglomeracji, która oznacza obszar, gdzie
zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane
i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Jednostki samorządu terytorialnego-gminy

Dyrektorzy

regionalnych

dyrekcji 16

Wielkość

Źródło danych
Ustawa z dnia ... –
Prawo wodne;
Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym
Ustawa z dnia ... –

Oddziaływanie
Prowadzenie
procedury
i podjęcie uchwały
o
wyznaczeniu
aglomeracji.
Uzgodnienie
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ochrony środowiska
Wody Polskie

propozycji planów
aglomeracji.
Uzgodnienie
propozycji planów
aglomeracji.

Prawo wodne
Ustawa z dnia ... –
Prawo wodne

1

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Przedmiotowy projekt rozporządzenia należy poddać konsultacjom społecznym z następującymi instytucjami:
1)
wojewodami;
2)
marszałkami województw;
3)
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4)
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB;
5)
Instytutem Ochrony Środowiska;
6)
Instytutem Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych;
7)
Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie;
8)
Krajową Izbą Gospodarczą;
9)
Wodami Polskimi;
10)
NSZZ „Solidarność”;
11)
OPZZ;
12)
Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego;
13)
Prezesem Najwyższej Izby Kontroli;
14)
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych;
15)
Fundacją rzeki Jeziorki;
16)
Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
1 2
3
4 5
6
7
8
9 10

Łącznie
(0–10)

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych
i przyjętych do obliczeń założeń

Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu pieniężnym
(w mln zł,

Skutki
0

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
-

-

-

-

-

-

Łącznie
(0–10)
-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

5

10
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ceny stałe z … r.)

W ujęciu niepieniężnym

Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe

-

-

-

-

-

-

-

Brak
Brak

Brak

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE
tak
nie
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Projekt rozporządzenia będzie miał pozytywny wpływ na ochronę środowiska,
przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych, co
w efekcie poprawi stan wód Morza Bałtyckiego. Tym samym wyposażanie
aglomeracji w efektywne systemy kanalizacyjne wpłynie na poprawę stanu
środowiska wodnego, a tym samym zdrowie ludzi.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Kontynuacja postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie
obowiązku wyznaczania aglomeracji.
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Wyznaczenie aglomeracji zgodnie z ustawą z dnia … – Prawo wodne powinno zostać realizowane od dnia jej wejścia
w życie.
Pierwsze efekty realizacji postanowień rozporządzenia zostaną zweryfikowane podczas sprawozdania z realizacji KPOŚK
za rok 2017.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

24/04-KT

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
Na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

substancje

szczególnie

szkodliwe

dla

środowiska

wodnego,

powodujące

zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód,
które powinno być ograniczane (wykaz II);
2)

warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
w szczególności
przemysłowych,

ścieków
w

tym

bytowych,
najwyższe

ścieków

komunalnych

dopuszczalne

oraz

wartości

ścieków
substancji

zanieczyszczających, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu rolniczego
wykorzystania ścieków, a także miejsce, sposób i minimalną częstotliwość pobierania
próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają
wymaganym warunkom;
3)

najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających

dla ścieków

z oczyszczalni ścieków bytowych i ścieków komunalnych oraz dla ścieków
z oczyszczalni ścieków w aglomeracji;
4)

warunki, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do
wód, w tym najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających, a także

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2
miejsce, sposób i minimalną częstotliwość pobierania próbek tych wód, metodyki
referencyjne analizy i sposób oceny, czy wody opadowe lub roztopowe odprowadzane
do wód odpowiadają wymaganym warunkom.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)

wartości wskaźnika substancji zanieczyszczających w średniej dobowej próbce –
rozumie się przez to wartość zmierzoną w próbce powstałej ze zmieszania próbek
pobieranych ręcznie lub automatycznie w okresie doby, w odstępach co najwyżej
dwugodzinnych, proporcjonalnych do przepływu, z wyłączeniem wskaźnika pH
i wskaźnika temperatury;

2)

wartości wskaźnika substancji zanieczyszczających w średniej miesięcznej próbce –
rozumie się przez to wartość obliczoną jako średnia arytmetyczna ze wszystkich
wartości zmierzonych w średnich dobowych próbkach, pobranych w danym miesiącu;

3)

wartości wskaźnika substancji zanieczyszczających w średniej rocznej próbce – rozumie
się przez to wartość obliczoną jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości
zmierzonych w średnich dobowych próbkach, pobranych w danym roku.
§ 3. Substancje

szczególnie

szkodliwe

dla

środowiska

wodnego

powodujące

zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które
powinno być ograniczane (wykaz II), są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Ścieki bytowe lub komunalne wprowadzane do wód nie powinny przekraczać
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji zanieczyszczających albo
powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających, określonych
w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Ścieki bytowe wprowadzane do wód z oczyszczalni ścieków w aglomeracji nie
powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji
zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. Ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe, wprowadzane do wód z oczyszczalni
ścieków komunalnych albo z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, nie powinny przekraczać:
1)

najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji zanieczyszczających albo
powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających,
określonych odpowiednio w załączniku nr 2 albo w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
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2)

najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji zanieczyszczających dla
ścieków przemysłowych, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym
że:
a)

jeżeli w skład ścieków komunalnych wchodzą ścieki przemysłowe pochodzące
z zakładów należących do sektorów przemysłowych, z których są odprowadzane
ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, określone w załączniku nr 5 do
rozporządzenia,

zwane

dalej

„ściekami

przemysłowymi

biologicznie

rozkładalnymi”, to ścieki te nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych
wartości wskaźników substancji zanieczyszczających określonych dla tych ścieków
w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
b)

jeżeli w skład ścieków komunalnych wchodzą ścieki przemysłowe, to ścieki te nie
powinny

przekraczać

najwyższych

dopuszczalnych

wartości

wskaźników

substancji zanieczyszczających dla innych zakładów, określonych w tabeli I
w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz nie powinny przekraczać najwyższych
dopuszczalnych

wartości

dla

pozostałych

wskaźników

substancji

zanieczyszczających, określonych w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia
odpowiednio do zakresu ich stosowania.
4. Jeżeli ścieki komunalne zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, wskazane w lp. 3-16 w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia, dopuszcza się
ich oznaczanie jako sumaryczny wskaźnik AOX (adsorbowalne związki chloroorganiczne).
5. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1–3, ocenia się na podstawie pomiarów
ilości i jakości ścieków.
6. Obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców, zwaną
dalej „RLM”, od którego zależą wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, oblicza się na
podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku substancji zanieczyszczających
wyrażonego wskaźnikiem pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen,
zwanego dalej „BZT5”, dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji
nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów. Obciążenie nowo
budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej oczyszczalni ścieków przyjmuje się na
podstawie założeń projektowych.
7. Dopuszcza się uproszczony sposób obliczania obciążenia istniejących oczyszczalni
ścieków:
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1)

w aglomeracji o RLM do 9999 – na podstawie wyników badań kontrolnych ścieków
przeprowadzonych w ostatnim roku, zgodnie z § 5 ust. 2, jeżeli badania te wykazały,
że ścieki spełniają wymagane warunki;

2)

o RLM do 14999 – na podstawie wyników badań kontrolnych ścieków
przeprowadzonych w ostatnim roku, zgodnie z § 5 ust. 2, jeżeli badania te wykazały,
że ścieki spełniają wymagane warunki.
8. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego

poza aglomeracją, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych
dopuszczalnych

wartości

wskaźników

substancji

zanieczyszczających,

określonych

w załączniku nr 2 do rozporządzenia, właściwych dla RLM poniżej 2000.
9. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego
w aglomeracji, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych
wartości wskaźników substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 3 do
rozporządzenia, właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest
gospodarstwo.
§ 5. 1. Pobieranie próbek ścieków bytowych, komunalnych, bytowych z oczyszczalni
ścieków w aglomeracji oraz ścieków komunalnych innych niż bytowe, dopływających
i wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków bytowych albo komunalnych,
albo z oczyszczalni ścieków w aglomeracji, w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości
wskaźników substancji zanieczyszczających, określonych odpowiednio w załączniku nr 2
albo w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być
dokonywane:
1)

w regularnych odstępach czasu w ciągu roku;

2)

stale w tym samym miejscu, w którym ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków
bytowych albo komunalnych albo do oczyszczalni ścieków w aglomeracji albo są
wprowadzane do wód lub do ziemi, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu
reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.
2. Liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków bytowych, komunalnych,

bytowych z oczyszczalni ścieków w aglomeracji oraz ścieków komunalnych innych niż
bytowe, dopływających i wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków
bytowych albo komunalnych albo z oczyszczalni ścieków w aglomeracji nie może być
mniejsza niż:
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1)

dla RLM poniżej 2000 – 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki
spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna
próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku
pobiera się ponownie 4 próbki;

2)

dla RLM od 2000 do 9999 – 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że
ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnym roku; w przypadku, gdy
jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym
roku pobiera się ponownie 12 próbek;

3)

dla RLM od 10000 do 49999 – 12 próbek w ciągu roku;

4)

dla RLM równego 50000 i większego – 24 próbki w ciągu roku.
3. Jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków bytowych albo

komunalnych do wód lub do ziemi są określone najwyższe dopuszczalne wartości
wskaźników substancji zanieczyszczających, to pobieranie próbek ścieków dotyczy ścieków
dopływających do oczyszczani ścieków bytowych albo komunalnych oraz wprowadzanych
do wód lub do ziemi z oczyszczalni ścieków bytowych albo komunalnych.
4. Pobieranie próbek ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe, wprowadzanych
do wód z oczyszczalni ścieków komunalnych albo z oczyszczalni ścieków w aglomeracji,
w zakresie wskaźników substancji zanieczyszczających określonych w załączniku nr 4 do
rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do
rozporządzenia, oraz pomiary ilości i jakości tych ścieków powinny być dokonywane
w regularnych odstępach czasu, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące, stale
w tym samym miejscu.
§ 6. 1. Ścieki bytowe, komunalne, bytowe z oczyszczalni ścieków w aglomeracji oraz
ścieki komunalne inne niż bytowe spełniają wymagane warunki, jeżeli:
1)

liczba pobranych w ciągu roku średnich dobowych próbek ścieków, które nie spełniły
warunków dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających

albo

minimalnego

procentu

redukcji

substancji

zanieczyszczających, określonych wskaźnikami BZT5, chemicznego zapotrzebowania
tlenu, zwanego dalej „ChZT”, i zawiesin ogólnych, nie jest większa od liczby średnich
dobowych próbek określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
2)

próbki niespełniające warunków, o których mowa w pkt 1, nie wykazują odchyleń od
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji zanieczyszczających albo
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minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających większych niż: o 100%
dla BZT5 i ChZT oraz o 150% dla zawiesin ogólnych;
3)

wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w średnich rocznych próbkach nie
przekraczają

najwyższych

zanieczyszczających

albo

dopuszczalnych
spełniają

wartości

minimalny

wskaźników

procent

substancji

redukcji

substancji

zanieczyszczających, określonych odpowiednio w załączniku nr 2 albo w załączniku
nr 3 do rozporządzenia.
2. Ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe spełniają wymagane warunki w zakresie
najwyższych

dopuszczalnych

wartości

wskaźników

zanieczyszczeń,

określonych

w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II
w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jeżeli:
1)

liczba pobranych w ciągu roku średnich dobowych próbek ścieków, które nie spełniły
warunków dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających, nie jest większa od liczby średnich dobowych próbek określonych
w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

2)

próbki niespełniające warunków, o których mowa w pkt 1, nie wykazują przekroczeń
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników

substancji zanieczyszczających

więcej niż o 100%.
3. W ocenie, czy ścieki komunalne spełniają wymagane warunki, nie uwzględnia się
przekroczeń

najwyższych

dopuszczalnych

wartości

wskaźników

substancji

zanieczyszczających, jeżeli są następstwem intensywnych opadów wywołujących co najmniej
dwukrotny wzrost maksymalnego odpływu ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych
określonego dla okresu bezopadowego.
§ 7. 1. Ścieki przemysłowe, w tym wody odciekowe ze składowisk odpadów, obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane, oraz miejsc
magazynowania odpadów, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ilościach przekraczających najwyższe
dopuszczalne

wartości

wskaźników

substancji

zanieczyszczających

dla

ścieków

przemysłowych, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2. Ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, wprowadzane do wód, nie powinny
zawierać substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ilościach
przekraczających

najwyższe

dopuszczalne

wartości

wskaźników

substancji
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zanieczyszczających dla ścieków przemysłowych, określone w tabeli II w załączniku nr 4 do
rozporządzenia.
3. Ścieki inne niż ścieki przemysłowe, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ilościach przekraczających
najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji zanieczyszczających dla ścieków
przemysłowych, określone dla innych zakładów w tabeli I w załączniku nr 4 do
rozporządzenia, oraz nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości
wskaźników substancji zanieczyszczających dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń,
określonych w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, odpowiednio do zakresu ich
stosowania.
4. Ścieki z oczyszczania gazów odlotowych, z procesu termicznego przekształcania
odpadów, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych
wartości wskaźników substancji zanieczyszczających dla tych ścieków, określonych
w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
5. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1–4, ocenia się na podstawie pomiarów
ilości i jakości ścieków.
6. Jeżeli ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego, określone w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia, podlegają
rozcieńczeniu innymi ściekami, najwyższe dopuszczalne wartości tych substancji w ściekach,
wyrażone w mg/l, należy podzielić przez wielokrotność rozcieńczenia.
§ 8. 1. Pobieranie próbek ścieków przemysłowych, w tym wód odciekowych ze
składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są
składowane, oraz miejsc magazynowania odpadów i ścieków innych niż ścieki przemysłowe,
wprowadzanych do wód, oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być dokonywane:
1)

w regularnych odstępach czasu;

2)

z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące, stale w tym samym miejscu,
w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne – w innym miejscu
reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.
2. Pobieranie próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie

szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w tabeli I w załączniku nr 4 do
rozporządzenia, oraz pomiary stężeń tych substancji, a także pomiary ilości tych ścieków,
odprowadzanych

z

zakładu

powinny

być

dokonywane

codziennie,

w

miejscu

8
reprezentatywnym dla wszystkich ścieków, które mogą być zanieczyszczone substancjami
szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego.
3. Jeżeli ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego, określone w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia, są
oczyszczane poza zakładem, w którym te ścieki powstały, w zakładzie oczyszczania
przeznaczonym do usuwania tych substancji dopuszcza się pobieranie próbek w miejscu,
w którym te ścieki opuszczają zakład oczyszczania.
§ 9. 1. Ścieki przemysłowe, w tym wody odciekowe ze składowisk odpadów, obiektów
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane, oraz miejsc
magazynowania odpadów i ścieki inne niż ścieki przemysłowe, wprowadzane do wód,
spełniają wymagane warunki, jeżeli:
1)

wartości wskaźników substancji zanieczyszczających w średnich dobowych próbkach
oraz wartości wskaźników zanieczyszczeń w średnich miesięcznych próbkach nie
przekraczają ich najwyższych dopuszczalnych wartości, określonych w tabeli I
w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

2)

wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w średnich rocznych próbkach nie
przekraczają

najwyższych

dopuszczalnych

wartości

wskaźników

substancji

zanieczyszczających, określonych w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
3)

każda wartość wskaźnika temperatury i wskaźnika pH zmierzona ręcznie lub
automatycznie w okresie doby, w odstępach nie większych niż dwie godziny, nie
przekracza najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników, określonych
w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

4)

zmierzone wartości dla pozostałych wskaźników substancji zanieczyszczających, co
najmniej w czterech z sześciu kolejnych średnich dobowych próbkach, nie przekraczają
najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników, określonych w tabeli II
w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5)

wartości wskaźników substancji zanieczyszczających w średniej dobowej próbce
ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, niespełniającej wymaganych
warunków, nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników
substancji zanieczyszczających, określonych w lp. 3, 5, 6, 8, 14, 25, 30, 40, 45, 54, 55
i 58 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, więcej niż o 100%;

6)

wartości wskaźników substancji zanieczyszczających w średniej dobowej próbce dla
pozostałych ścieków przemysłowych, innych niż ścieki przemysłowe biologicznie
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rozkładalne, niespełniającej wymaganych warunków, nie przekraczają najwyższych
dopuszczalnych wartości wskaźników substancji zanieczyszczających więcej niż o:
a)

100% dla wskaźników substancji zanieczyszczających określonych w lp. 3–10,
13–18 i 59 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

b)

50% dla wskaźników substancji zanieczyszczających określonych w lp. 19–58
w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

7)

nie przekraczają dopuszczalnych mas substancji zanieczyszczających, które mogą być
odprowadzane w ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach,
przypadających na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub
powstającego produktu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99
ust. 2 ustawy z dnia ... – Prawo wodne.
2. Dokonując

oceny,

czy ścieki

przemysłowe

spełniają

warunek

najwyższej

dopuszczalnej średniej miesięcznej masy substancji zanieczyszczających odprowadzanej
w ściekach przemysłowych, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 2
ustawy z dnia ... – Prawo wodne, dodaje się masę tej substancji odprowadzaną każdego dnia
danego miesiąca i dzieli się otrzymaną sumę odpowiednio przez masę substancji
wykorzystanej w tym miesiącu lub przez faktyczną zdolność produkcyjną.
3. Jeżeli ustalenie masy substancji zanieczyszczających wykorzystanej w okresie
miesiąca nie jest możliwe w sposób, o którym mowa w ust. 2, masę tę ustala się na podstawie
masy tej substancji zużywanej zgodnie z faktyczną zdolnością produkcyjną.
§ 10. 1. Pobieranie próbek ścieków, o których mowa w § 7 ust. 4, oraz pomiary ich
ilości i jakości powinny być dokonywane:
1)

w sposób ciągły – dla wskaźnika pH, temperatury i przepływu;

2)

raz na dobę – dla zawiesin ogólnych;

3)

co najmniej raz na miesiąc – dla rtęci, kadmu, talu, arsenu, ołowiu, chromu, miedzi,
niklu, cynku i ich związków;

4)

co najmniej raz na sześć miesięcy – dla dioksyn i furanów, a w pierwszych
12 miesiącach eksploatacji instalacji – co najmniej raz na trzy miesiące;

5)

w miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne – w innym
miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.
2. Jeżeli ścieki, o których mowa w § 7 ust. 4, są oczyszczane razem ze ściekami

z innych źródeł miejscowych, w celu sprawdzenia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi
wartościami wskaźników substancji zanieczyszczających, określonymi w załączniku nr 6 do
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rozporządzenia, z wyłączeniem wskaźnika temperatury i wskaźnika pH, należy na podstawie
pomiarów ich ilości i jakości przeprowadzić obliczenia bilansu masy wskaźników substancji
zanieczyszczających dla wyznaczenia we wprowadzanych ściekach wartości wskaźników
substancji zanieczyszczających, jakie mogą zostać przypisane ściekom powstającym
z oczyszczania gazów odlotowych.
§ 11. Ścieki, o których mowa w § 7 ust. 4, spełniają warunki w zakresie najwyższych
dopuszczalnych

wartości

wskaźników

substancji

zanieczyszczających

dla

ścieków

z oczyszczania gazów odlotowych, z procesu termicznego przekształcania odpadów
wprowadzanych do wód, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, jeżeli w ciągu
roku:
1)

95% i 100% zmierzonych wartości zawiesin ogólnych nie przekracza odpowiednio
najwyższych dopuszczalnych wartości tego wskaźnika;

2)

nie więcej niż jeden wynik pomiaru zawartości metali ciężkich przekracza najwyższe
dopuszczalne wartości tych wskaźników;

3)

wyniki dwukrotnych pomiarów dioksyn i furanów nie przekraczają najwyższych
dopuszczalnych wartości tych wskaźników.
§ 12. 1. Jeżeli oczyszczanie ścieków bytowych lub komunalnych z aglomeracji odbywa

się w oczyszczalni ścieków przemysłowych pochodzących z zakładów przynajmniej jednego
z sektorów przemysłowych, określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, z których są
odprowadzane ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, to ścieki te, wprowadzane do
wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających albo powinny spełniać minimalny procent redukcji substancji
zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz nie powinny
przekraczać

najwyższych

dopuszczalnych

wartości

wskaźników

substancji

zanieczyszczających dla ścieków przemysłowych określonych w załączniku nr 4 do
rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do
rozporządzenia.
2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, ocenia się na podstawie pomiarów
ilości i jakości ścieków.
3. Pobieranie próbek ścieków, o których mowa w ust. 1, oraz pomiary ich ilości i jakości
powinny być dokonywane:
1)

w regularnych odstępach czasu w ciągu roku;
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2)

stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to
konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.
4. Liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków, o których mowa w ust. 1,

w zakresie wskaźników substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 3 do
rozporządzenia, nie może być mniejsza niż:
1)

dla RLM od 2000 do 9999 – 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że
ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy
jedna próbka z czterech pobranych nie spełni wymaganych warunków, w następnym
roku pobiera się ponownie 12 próbek;

2)

dla RLM od 10000 do 49999 – 12 próbek w ciągu roku;

3)

dla RLM równego 50000 i większego – 24 próbki w ciągu roku.
5. Pobieranie próbek ścieków, o których mowa w ust. 1, w zakresie wskaźników

substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, powinno
być dokonywane z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące.
6. Ścieki, o których mowa w ust. 1, spełniają wymagane warunki:
1)

w

zakresie

najwyższych

dopuszczalnych

wartości

wskaźników

substancji

zanieczyszczających określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jeżeli:
a)

liczba pobranych w ciągu roku średnich dobowych próbek, które nie spełniły
warunków dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników
substancji zanieczyszczających albo minimalnego procentu redukcji substancji
zanieczyszczających określonych wskaźnikami BZT5, ChZT, i zawiesin ogólnych,
nie jest większa od liczby średnich dobowych próbek, określonych w załączniku
nr 7 do rozporządzenia,

b)

próbki niespełniające warunków, o których mowa w lit. a, nie wykazują odchyleń
od

najwyższych

zanieczyszczających

dopuszczalnych
albo

wartości

minimalnego

wskaźników

procentu

redukcji

substancji
substancji

zanieczyszczających większych niż: o 100% dla BZT5 i ChZT oraz o 150% dla
zawiesin ogólnych,
c)

wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w średnich rocznych próbkach nie
przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających albo spełniają minimalny procent redukcji substancji
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zanieczyszczających, określonych odpowiednio w załączniku nr 2 albo
w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)

w

zakresie

najwyższych

dopuszczalnych

wartości

wskaźników

substancji

zanieczyszczających określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem
lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jeżeli:
a)

wartości wskaźnika temperatury i wskaźnika pH zmierzone ręcznie lub
automatycznie w okresie doby w odstępach nie większych niż dwie godziny nie
przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości dla tych wskaźników,

b)

zmierzone wartości dla pozostałych wskaźników substancji zanieczyszczających,
co najmniej w czterech z sześciu kolejnych średnich dobowych próbkach, nie
przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników, określonych
w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

c)

zmierzone wartości wskaźników substancji zanieczyszczających w średniej
dobowej

próbce

ścieków

przemysłowych

biologicznie

rozkładalnych,

niespełniającej wymaganych warunków, przekraczają najwyższe dopuszczalne
wartości wskaźników substancji zanieczyszczających określone w lp. 8, 14, 25, 30,
40, 45, 54, 55 i 58 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia nie więcej niż
o 100%.
7. W ocenie, czy ścieki, o których mowa w ust. 1, spełniają wymagane warunki, nie
uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających, jeżeli są one następstwem intensywnych opadów wywołujących co
najmniej dwukrotny wzrost maksymalnego odpływu ścieków z oczyszczalni określonego dla
okresu bezopadowego.
§ 13. 1. Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody,
ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, ścieki, o których mowa w § 12 ust. 1, wody
z odwodnienia zakładów górniczych oraz ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy
mogą być wprowadzane do ziemi, jeżeli:
1)

nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie
spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi dla
środowiska wodnego;

2)

nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczających dla:
a)

ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków bytowych:

substancji
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–

o RLM do 9999 – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla
oczyszczalni ścieków o RLM od 2000 do 9999,

–

o RLM od 10000 – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia
odpowiednio do obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM,

–

w aglomeracji o RLM od 2000 – określone w załączniku nr 3 do
rozporządzenia odpowiednio do RLM aglomeracji,

b)

ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków komunalnych:
–

o RLM do 9999 – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla
oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999, oraz w załączniku nr 4 do
rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4
do rozporządzenia,

–

o RLM od 10000 – określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
w zależności od obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM, oraz
w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli
II w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

–

w aglomeracji o RLM od 2000 – określone w załączniku nr 3 do
rozporządzenia, w zależności od RLM aglomeracji oraz w załączniku nr 4 do
rozporządzenia, z wyłączeniem lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4
do rozporządzenia,

c)

ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, ścieków pochodzących ze
stacji uzdatniania wody, ścieków oczyszczanych w procesie odwróconej osmozy
oraz wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, określone
w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

d)

ścieków przemysłowych, o których mowa w § 12 ust. 1, określone w załączniku
nr 3 do rozporządzenia oraz w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z wyłączeniem
lp. 3, 5, 6, 11 i 12 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3)

dla ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz ścieków oczyszczanych
w procesie odwróconej osmozy - miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzenia
wodnego jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od
najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych;

4)

dla ścieków bytowych, ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych biologicznie
rozkładalnych, ścieków, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz wód z odwodnienia
zakładów górniczych - miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzenia wodnego jest
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oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 m od najwyższego użytkowego
poziomu wodonośnego wód podziemnych.
2. Wprowadzanie do ziemi ścieków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, b i d,
z oczyszczalni ścieków o RLM od 10000, dopuszcza się jedynie w sytuacjach szczególnych
uwarunkowań lokalizacyjnych miejsc wprowadzania ścieków do ziemi oraz braku
możliwości zastosowania innego rozwiązania technicznego.
3. Ścieki inne niż ścieki przemysłowe albo ścieki przemysłowe będące mieszaniną
ścieków bytowych, wód z odwodnienia zakładów górniczych, wód chłodniczych, wód
opadowych lub roztopowych lub ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody mogą być
wprowadzane do ziemi jedynie w sytuacjach szczególnych uwarunkowań lokalizacyjnych
miejsc wprowadzania ścieków do ziemi oraz braku możliwości zastosowania innego
rozwiązania technicznego, pod warunkiem że:
1)

ścieki bytowe przed zmieszaniem z wodami z odwodnienia zakładów górniczych,
wodami

chłodniczymi,

wodami

opadowymi

lub

roztopowymi

lub

ściekami

pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych
wartości wskaźników substancji zanieczyszczających, określonych odpowiednio
w załączniku nr 2 albo w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)

wody z odwodnienia zakładów górniczych przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi,
wodami

chłodniczymi,

wodami

opadowymi

lub

roztopowymi

lub

ściekami

pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych
wartości wskaźników substancji zanieczyszczających określonych w załączniku nr 4 do
rozporządzenia;
3)

temperatura wód chłodniczych przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami
z odwodnienia zakładów górniczych, wodami opadowymi lub roztopowymi lub
ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie jest wyższa niż 35°C;

4)

wody opadowe lub roztopowe przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami
z odwodnienia zakładów górniczych, wodami chłodniczymi lub ściekami pochodzącymi
ze stacji uzdatniania wody nie zawierają zawiesin ogólnych w ilościach większych niż
100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych w ilościach większych niż 15 mg/l;

5)

ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi,
wodami z odwodnienia zakładów górniczych, wodami chłodniczymi lub wodami
opadowymi lub roztopowymi nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości
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wskaźników substancji zanieczyszczających określonych w załączniku nr 4 do
rozporządzenia;
6)

miejsce wprowadzania ścieków do ziemi lub dno urządzenia wodnego jest oddzielone
warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 m od najwyższego użytkowego poziomu
wodonośnego wód podziemnych.
4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 3, ocenia się na

podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków, stosując odpowiednio przepisy § 5, 6, 8, 9, 12
i 22.
5. Ścieki

pochodzące

z

własnego

gospodarstwa

domowego

lub

rolnego,

zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu
stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1)

ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2)

BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest
redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

3)

miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości
co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód
podziemnych.
6. Ścieki

pochodzące

z

własnego

gospodarstwa

domowego

lub

rolnego,

zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu
stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1)

ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2)

nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających

właściwych

dla

RLM

aglomeracji,

na

obszarze

której

zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3)

miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co
najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
7. Ścieki

pochodzące

z

własnego

gospodarstwa

domowego

lub

rolnego,

zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego,
w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie
następujące warunki:
1)

ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
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2)

nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych
w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3)

najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co
najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia.

8. Ścieki

pochodzące

z

własnego

gospodarstwa

domowego

lub

rolnego,

zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego,
w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie
następujące warunki:
1)

ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

2)

nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających

właściwych

dla

RLM

aglomeracji,

na

obszarze

której

zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3)

najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej
1,5 m pod dnem tego urządzenia.
§ 14. Ścieki mogą być przeznaczone do rolniczego wykorzystania, jeżeli:

1)

BZT5 ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co
najmniej o 50%;

2)

spełniają warunki sanitarne, określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

3)

nie stanowią zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych,
a w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie
szkodliwymi dla środowiska wodnego;

4)

nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających , określonych w:
a)

lp. 1 i 2 w tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

b)

lp. 2 i 21–58 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w glebach, w warstwie 0–30 cm, na
obszarach, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, jest określona
w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§ 16. 1. Spełnienie warunków, o których mowa w § 14 i § 15, ocenia się na podstawie
badań ścieków i gleby.
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2. Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania stanu i składu ścieków
przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonuje się co najmniej raz na dwa miesiące.
3. Badania zawartości metali ciężkich w glebach na obszarach, na których może być
stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków, przeprowadza się co 5 lat.
§ 17. 1. Rolnicze wykorzystanie ścieków może być stosowane poza obszarami płytkiego
występowania

skał

szczelinowych

nieodizolowanych

od

powierzchni

warstwą

nieprzepuszczalną.
2. Położenie gruntów, na których może być stosowane rolnicze wykorzystanie ścieków,
oraz urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do
rolniczego wykorzystania powinno odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 10 do
rozporządzenia.
§ 18. 1. Wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli:
1)

ryb łososiowatych,

2)

ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb
lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha
powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu, w jednym roku danego cyklu
– wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny przekraczać najwyższego
dopuszczalnego wzrostu zawartości substancji zanieczyszczających w wodach
wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych
niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, określonego w załączniku nr 11
do rozporządzenia.
2. Do wód lub do ziemi mogą być wprowadzane wody, o których mowa w ust. 1,

zawierające wyłącznie zanieczyszczenia:
1)

powstałe w efekcie procesów metabolicznych u ryb łososiowatych lub ryb innych niż
łososiowate albo innych organizmów wodnych;

2)

spowodowane produktami leczniczymi weterynaryjnymi dopuszczonymi do obrotu,
stosowanymi zgodnie z ich charakterystyką.
3. Wody, o których mowa w ust. 1, spełniają wymagane warunki, jeżeli:

1)

na 4 pobrane średnie dobowe próbki nie więcej niż jedna przekracza najwyższe
dopuszczalne

wzrosty

zawartości

w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

substancji

zanieczyszczających,

określone

18
2)

w następnych latach na 2 pobrane średnie dobowe próbki nie więcej niż jedna
przekracza najwyższe dopuszczalne wzrosty zawartości substancji zanieczyszczających,
określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
4. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek wód dopływających do obiektów

chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych niż łososiowate albo innych
organizmów wodnych i wód, o których mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż 4 próbki
w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że wody, o których mowa w ust. 1, spełniają
wymagane warunki - 2 próbki w następnym roku.
5. W ocenie jakości wód, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się przekroczeń
najwyższych

dopuszczalnych

wzrostów

zawartości

substancji

zanieczyszczających,

określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia, jeżeli są one następstwem wyjątkowych
warunków pogodowych, w szczególności intensywnych opadów atmosferycznych, topnienia
śniegu, wysokiej temperatury powietrza, suszy.
§ 19. 1. Ścieki przemysłowe o sumie chlorków i siarczanów powyżej 1500 mg/l,
z wyłączeniem

najwyższych

dopuszczalnych

wartości

wskaźników

zanieczyszczeń

określonych w lp. 16 i 17 w tabeli II w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz wody
pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych niezależnie od sumy chlorków i siarczanów,
z

wyłączeniem

najwyższych

dopuszczalnych

wartości

wskaźników

substancji

zanieczyszczających, określonych w lp. 16 i 17 w tabeli II w załączniku nr 4 do
rozporządzenia, mogą być wprowadzane do:
1)

wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych – bez ograniczeń;

2)

śródlądowych wód powierzchniowych płynących – jeżeli sumaryczna zawartość
chlorków i siarczanów w tych wodach, wyliczona przy założeniu pełnego wymieszania,
nie przekroczy 1 g/l.
2. W ściekach, o których mowa w ust. 1, nie powinny być przekraczane najwyższe

dopuszczalne wartości wskaźników substancji zanieczyszczających, określone w załączniku
nr 4 do rozporządzenia.
3. Jeżeli nie można spełnić warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a zastosowanie
odpowiedniego rozwiązania technicznego jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione,
można dopuścić wzrost sumy chlorków i siarczanów do wartości większej niż 1 g/l, poniżej
miejsca wprowadzania ścieków lub wód, o których mowa w ust. 1, o ile nie spowoduje to
szkód w środowisku wodnym i nie utrudni korzystania z wód przez innych użytkowników.
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4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, ocenia się na podstawie
pomiarów ilości i jakości ścieków, stosując odpowiednio przepisy § 6, 8 i 9.
§ 20. 1. Wody chłodnicze z otwartych układów chłodzenia oraz z zamkniętych obiegów
chłodzących mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi pod warunkiem, że ich
temperatura nie jest wyższa niż 35°C.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wprowadzania wód chłodniczych do
wód morza terytorialnego.
§ 21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1)

terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg
zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G,
a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów
o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,

2)

obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów
o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie
mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha
– mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych
oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie,

o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.
3. Wody opadowe lub roztopowe w ilościach przekraczających wartości, o których
mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania, pod
warunkiem że urządzenie oczyszczające jest zabezpieczone przed dopływem wód opadowych
i roztopowych o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.
4. Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych z istniejących przelewów kanalizacji
deszczowej do jezior i ich dopływów oraz do innych zbiorników wodnych o ciągłym
dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także do wód znajdujących się
w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, jeżeli średnia
roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów kanalizacji deszczowej nie jest większa
niż 5.

20
§ 22. 1. Ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą
być wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych płynących, wód przybrzeżnych
oraz wód przejściowych, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów
nie jest większa niż 10.
2. Średnią roczną liczbę zrzutów ustala się na podstawie danych obejmujących wyniki
obserwacji opadów z okresu co najmniej 10 lat lub wyniki obserwacji działania istniejących
przelewów burzowych w ciągu co najmniej 2 lat.
3. Średnią roczną liczbę zrzutów ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji o RLM
wyższym lub równym 100000 ustala się na podstawie modeli symulacyjnych.
4. W przypadku braku modeli symulacyjnych, o których mowa w ust. 3, średnią roczną
liczbę zrzutów ścieków z oczyszczalni ścieków w aglomeracji o RLM wyższym lub równym
100000 ustala się zgodnie z ust. 2, przy czym do czasu opracowania tych modeli zmniejsza
się dla poszczególnych przelewów burzowych średnią roczną liczbę zrzutów, o której mowa
w ust. 1.
5. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 2, ścieki z przelewów burzowych
komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do wód, jeżeli:
1)

kanalizacja doprowadza ścieki do oczyszczalni w aglomeracji o RLM niższym
niż 100000;

2)

natężenie przepływu w komunalnej kanalizacji ogólnospławnej przed przelewem
burzowym, wywołane przez zjawiska opadowe, jest co najmniej czterokrotnie większe;
natężenie to jest obliczane według wzoru: (3+1) Q, gdzie: Q stanowi średnie natężenie
przepływu w tej kanalizacji, w okresach pogody bezopadowej, określonego dla doby
o średniej ilości ścieków dopływających w ciągu roku do oczyszczalni ścieków.
6. Jeżeli na podstawie bezpośrednich analiz wód, do których wprowadzane są ścieki

z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, zostanie stwierdzone, że
ścieki z tych przelewów powodują zmianę jakości wód uniemożliwiającą korzystanie z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem, należy zmniejszyć średnią roczną liczbę zrzutów, o której
mowa w ust. 1.
§ 23. 1. Ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w § 21 ust. 1, przeprowadza
się na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów
eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie
z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane
odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.
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2. Spełnienie warunków, o których mowa w § 21 ust. 1, w stosunku do wód opadowych
lub roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń oczyszczających
o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s ocenia się na podstawie przeglądów,
o których mowa w ust. 1, oraz na podstawie badań, w zakresie normowanych wskaźników
substancji zanieczyszczających, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy
w roku, w okresie wiosny i jesieni; próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech
próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.
3. Oceny spełnienia warunków, o których mowa w § 21 ust. 4 i § 22 ust. 1, dokonuje się
na podstawie średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów kanalizacji
deszczowej lub przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej, określonej na
podstawie obserwacji funkcjonowania przelewów przez okres co najmniej 2 lat.
§ 24. 1. Pomiaru natężenia przepływu ścieków, o których mowa w § 4 ust. 1–3,
dokonuje się z dokładnością do:
1)

dla oczyszczalni ścieków o RLM poniżej 2000 – 15%;

2)

dla oczyszczalni ścieków o RLM od 2000 do 14999 oraz oczyszczalni ścieków
w aglomeracji o RLM od 2000 do 14999 – 10%;

3)

dla oczyszczalni ścieków o RLM od 15000 oraz oczyszczalni ścieków w aglomeracji
o RLM od 15000 – 5%.
2. Pomiaru natężenia przepływu ścieków, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, dokonuje się

z dokładnością do 20%.
§ 25. W badaniach próbek ścieków stosuje się metodyki referencyjne analizy próbek
ścieków, określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER ŚRODOWISKA

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800), które zgodnie z art. 562
ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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UZASADNIENIE
Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego stanowi wykonanie upoważnienia
ustawowego zawartego w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …).
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)
Załącznik nr 1
SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO, POWODUJĄCE
ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE POWINNO BYĆ ELIMINOWANE (WYKAZ I), ORAZ
SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO, POWODUJĄCE
ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE POWINNO BYĆ OGRANICZANE (WYKAZ II)
WYKAZ I
Do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, powodujących zanieczyszczenie wód, które
powinno być eliminowane, a które stanowią poszczególne substancje – z wyjątkiem tych, które charakteryzują się
niewielką toksycznością, trwałością i bioakumulacją, i z tego powodu są biologicznie nieszkodliwe lub są szybko
przekształcane w wodzie w substancje biologicznie nieszkodliwe – należące do następujących rodzin i grup
substancji, zalicza się:
1) związki fluorowcoorganiczne lub substancje, które mogą tworzyć takie związki w środowisku wodnym;
2) związki fosforoorganiczne;
3) związki cynoorganiczne;
4) substancje, które mają właściwości rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne w środowisku wodnym lub przez
to środowisko;
5) rtęć i jej związki;
6) kadm i jego związki;
7) trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne1);
8) trwałe syntetyczne substancje, które mogą pływać, pozostawać w zawieszeniu lub tonąć i które mogą kolidować
z jakimikolwiek sposobami wykorzystania wód powierzchniowych.
Dla 19 substancji z wykazu I najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń są określone w
tabeli I w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
WYKAZ II
Do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, powodujących zanieczyszczenie wód, które
powinno być ograniczane, zalicza się:
1) substancje należące do rodzin i grup substancji z wykazu I, nieujęte w tabeli I załącznika nr 4 do
rozporządzenia;
2) niektóre substancje lub kategorie substancji należące do rodzin i grup substancji wymienionych niżej, które
mają szkodliwy wpływ na środowisko wodne na określonym obszarze:
a) niemetale i metale oraz ich związki: cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, selen, arsen, antymon, molibden,
tytan, cyna, bar, beryl, bor, uran, wanad, kobalt, tal, tellur, srebro,
b) biocydy i ich pochodne nieujęte w wykazie I,
c) substancje, które mają szkodliwy wpływ na smak lub zapach produktów przeznaczonych do spożycia przez
ludzi, pochodzących ze środowiska wodnego, oraz związki, które mogą spowodować powstanie takich
substancji w wodzie, co spowodowałoby, że wody te nie nadawałyby się do spożycia przez ludzi,
d) toksyczne lub trwałe związki organiczne krzemu oraz substancje, które mogą spowodować powstanie takich
związków w wodzie, z wyjątkiem tych, które są biologicznie nieszkodliwe lub są szybko przekształcane w
wodzie w substancje nieszkodliwe,
e) nieorganiczne związki fosforu i fosfor niezwiązany,
f) nietrwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne2),
g) fluorki,
h) cyjanki,
i) substancje, które ujemnie wpływają na bilans tlenu w wodzie, szczególnie amoniak i azotyny.
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Najwyższe dopuszczalne wartości dla wybranych substancji z wykazu II zostały określone w tabeli II w
załączniku nr 4 do rozporządzenia.
Jeżeli pewne substancje z wykazu II są rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne, zostają włączone do kategorii
4 wykazu I.
Objaśnienia:
1)
Trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne pochodzące z ropy naftowej lub przeróbki chemicznej węgla, a także sama ropa
naftowa są substancjami ciekłymi charakteryzującymi się trudną rozpuszczalnością w wodzie, niską i bardzo niską prężnością par, a przez
to pozostają przez długi okres w środowisku wodnym, praktycznie nie emitując składników do atmosfery.
2)
Nietrwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne są substancjami gazowymi lub ciekłymi o niskich temperaturach wrzenia
(charakteryzujące się wysoką prężnością par i trudno emulgujące się w wodzie), które w normalnych warunkach łatwo odparowują,
przemieszczając się tym samym ze środowiska wodnego do powietrza atmosferycznego.
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Załącznik nr 2
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW SUBSTANCJI
ZANIECZYSZCZAJĄCYCH ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI SUBSTANCJI
ZANIECZYSZCZAJĄCYCH DLA ŚCIEKÓW BYTOWYCH
LUB KOMUNALNYCH WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI1)

Lp.

Nazwa wskaźnika3)

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji
zanieczyszczajacych dla ścieków bytowych lub komunalnych
wprowadzanych do wód lub do ziemi:
dla RLM oczyszczalni ścieków2):

1

2

3

4

5

poniżej
2000

od 2000 do
9999

od 10000 do
14999

od 15000
do 99999

100000
i powyżej

25
albo
70–90

25
albo
70–90

15
albo
90

15
albo
90

125
albo
75

125
albo
75

125
albo
75

125
albo
75

35
albo
90

35
albo
90

35
albo
90

154),6)
154),7)

15

10

albo
355),6)
70–805),7)

albo
70–80

albo
70–80

24),6)
24)7)

2

1

albo
405),6)
805),7)

albo
80

albo
80

Pięciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy
20oC), oznaczane z dodatkiem
inhibitora nitryfikacji

mg O2/l
min. %
redukcji

40

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
(ChZTCr), oznaczane metodą
dwuchromianową

mg O2/l
min. %
redukcji

150

mg/l
min. %
redukcji

50
-

35
albo
90

Azot ogólny (suma azotu
Kjeldahla (NNorg + NNH4),

mg N/l

304)

154)

azotu azotynowego i azotu
azotanowego)

min. %
redukcji

-

-

Zawiesiny ogólne

Fosfor ogólny

-

-

mg P/l

54)

24)

min. %
redukcji

-

-

Objaśnienia:
1)
Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji zanieczyszczających i minimalny procent redukcji
substancji zanieczyszczających:
– pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą
dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych - dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych: z tym że
w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2.000 oraz o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków
dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla
ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,
– azotu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych
w danym roku; dopuszcza się określanie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych,
jeżeli można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony; w takim przypadku stężenie azotu ogólnego w żadnej ze średnich
dobowych próbek ścieków pobranych z odpływu z reaktora biologicznego, gdy temperatura tych ścieków jest równa lub wyższa od
12°C, nie może przekroczyć 20 mg N/l; kryterium oparte na określeniu temperatury granicznej może być zastąpione odpowiednim
limitem czasowym, uwzględniającym lokalne warunki klimatyczne,
– fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach,
– minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających jest określany w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach
dopływających do oczyszczalni.
2)
W czasie rozruchu oczyszczalni nowowybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych
dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji zanieczyszczających podwyższa się
maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję substancji zanieczyszczających obniża się nie więcej niż do 50% w stosunku do wartości
podanych w załączniku.
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3)

4)

5)

6)

7)

Analiz dokonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów
biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych.
Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach
niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.
Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników
wodnych usytuowanych na wodach płynących.
Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów,
bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji zanieczyszczających
albo minimalny procent redukcji substancji
zanieczyszczających stosuje się do dnia 31 grudnia 2015 r.
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji
zanieczyszczających stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
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Załącznik nr 3
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW SUBSTANCJI
ZANIECZYSZCZAJĄCYCH ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI SUBSTANCJI
ZANIECZYSZCZAJĄCYCH DLA ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W AGLOMERACJI1)

Lp.

Nazwa wskaźnika3)

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji
substancji zanieczyszczających dla ścieków
wprowadzanych do wód lub do ziemi z oczyszczalni
ścieków w aglomeracji:
dla RLM aglomeracji 2)
od 2000 do
9999

od 10000 do
14999

od 15000
do 99999

100000
i powyżej

1

Pięciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5 przy
20oC), oznaczane z dodatkiem
inhibitora nitryfikacji

mg O2/l
min. %
redukcji

25
albo
70–90

25
albo
70–90

15
albo
90

15
albo
90

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu
(ChZTCr), oznaczane metodą
dwuchromianową

mg O2/l
min. %
redukcji

125
albo
75

125
albo
75

125
albo
75

125
albo
75

3

Zawiesiny ogólne

mg/l
min. %
redukcji

35
albo
90

35
albo
90

35
albo
90

35
albo
90

4

Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla
(NNorg + NNH4),

mg N/l

154)

15

15

10

azotu azotynowego i azotu
azotanowego)

min. %
redukcji

-

albo
70–805)

albo
70–80

albo
70–80

mg P/l

24)

2

2

1

min. %
redukcji

-

albo
805)

albo
80

albo
80

5

Fosfor ogólny

Objaśnienia:
1)
Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji
substancji zanieczyszczających:
– pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą
dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych - dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych: z tym że
w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków dopuszcza się uproszczony
sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych
zanieczyszczeń,
– azotu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w
danym roku; dopuszcza się określanie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych, jeżeli
można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony; w takim przypadku stężenie azotu ogólnego w żadnej ze średnich
dobowych próbek ścieków pobranych z odpływu z reaktora biologicznego, gdy temperatura tych ścieków jest równa lub wyższa od
12°C, nie może przekroczyć 20 mg N/l; kryterium oparte na określeniu temperatury granicznej może być zastąpione odpowiednim
limitem czasowym, uwzględniającym lokalne warunki klimatyczne,
– fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach,
– minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających określany jest w stosunku do ładunku substancji zanieczyszczających
w ściekach dopływających do oczyszczalni w aglomeracji.
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji
zanieczyszczających stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
2)
W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych
dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji zanieczyszczających podwyższa się
maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję substancji zanieczyszczających obniża się nie więcej niż do 50 % w stosunku do wartości
podanych w załączniku.
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3)

4)

5)

Analiz dokonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów
biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych.
Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach
niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.
Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników
wodnych usytuowanych na wodach płynących.
Minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających nie ma zastosowania do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów,
bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.
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Załącznik nr 4
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH DLA ŚCIEKÓW
PRZEMYSŁOWYCH*)
TABELA I
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI
SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO1)
Lp.

Rodzaj substancji

1

2

1

Rtęć (Hg)

Rodzaj produkcji

Jednostka

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
substancji zanieczyszczających
średnia dobowa

średnia miesięczna

5

6

mg Hg/l ścieków2)

0,2

0,05

1) w produkcji chlorku winylu;

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

2) w innych procesach

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w
produkcji chlorku winylu

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Produkcja organicznych i nieorganicznych związków
rtęci, z wyjątkiem katalizatorów rtęciowych
stosowanych w produkcji chlorku winylu

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Produkcja baterii galwanicznych zawierających rtęć

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

1) zakłady odzysku rtęci;

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

2) wydobycie i rafinacja metali nieżelaznych

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

3
Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą
elektrolizerów rtęciowych

4

Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory
rtęciowe:

Przemysł metali nieżelaznych:

*)

Nie dotyczy ścieków z oczyszczania gazów odlotowych z procesów termicznego przekształcania odpadów.

30
Zakłady oczyszczania toksycznych odpadów
zawierających rtęć

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

mg Hg/l ścieków

0,06

0,03

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja związków kadmu

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja barwników

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja stabilizatorów

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Powlekanie elektrolityczne

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Przemysł szklarski

mg Cd/l ścieków

0,1

-

Przemysł ciepłowniczy

mg Cd/l ścieków

0,05

-

Przemysł ceramiczny

mg Cd/l ścieków

0,07

-

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

Inne zakłady
2

Kadm (Cd)

Wydobycie cynku, rafinacja ołowiu i cynku, przemysł
metalowy (związany z kadmem) i metali nieżelaznych

Produkcja kwasu fosforowego lub nawozów
fosforowych z fosforytów
Inne zakłady
3

Heksachlorocykloheksan
(HCH)3)

4

Tetrachlorometan
(czterochlorek węgla) (CCl4)

Substancja, której produkcja, stosowanie i
wprowadzanie do obrotu są w Polsce zabronione

mg HCH/l ścieków

0

0

Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w
procesie obejmującym pranie

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w
procesie nieobejmującym prania

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu
(łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym
wytwarzaniem chloru) i z metanolu

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

mg CCl4/l ścieków

3,0

1,5

mg PCP/l ścieków

2,0

1,0

Inne zakłady
5

Pentachlorofenol
(PCP)
2,3,4,5,6-pięciochloro-1hydroksybenzen i jego sole

Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę
heksachlorobenzenu

31

Inne zakłady
6

Aldryna
(C12H8Cl6)3)
Dieldryna
(C12H8Cl6O)3)
Endryna
(C12H8Cl6O)3)
Izodryna
(C12H8Cl6)3)

7
Dwuchlorodwufenylotrójchloro
etan (DDT)3)

mg PCP/l ścieków

2,0

1,0

Substancje, których produkcja, stosowanie i
wprowadzanie do obrotu są w Polsce zabronione

mg/l ścieków

0

0

Substancja, której produkcja, stosowanie
i wprowadzanie do obrotu są w Polsce zabronione

mg DDT/l ścieków

0

0

8

Polichlorowane bifenyle
(PCB)3)

Substancja, której produkcja, stosowanie
i wprowadzanie do obrotu są w Polsce zabronione

mg PCB/l ścieków

0

0

9

Polichlorowane trifenyle
(PCT)3)

Substancja, której produkcja, stosowanie
i wprowadzanie do obrotu są w Polsce zabronione

mg PCT/l ścieków

0

0

10

Heksachlorobenzen (HCB)

mg HCB/l ścieków

0,0

0,0

mg HCB/l ścieków

3,0

1,5

mg HCB/l ścieków

0,003

-

mg HCB/l ścieków

2,0

1,0

mg HCB/l ścieków

2,0

1,0

mg HCBD/l ścieków

3,0

1,0

mg HCBD/l ścieków

3,0

1,0

Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji
metanolu i metanu (to jest przez hydrochlorowanie
metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu)

4)

mg CHCl3/l ścieków

2,0

1,0

Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu

mg CHCl3/l ścieków4)

2,0

1,0

Inne zakłady

mg CHCl3/l ścieków4)

2,0

1,0

Produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu (HCB)
Produkcja tertrachloroetylenu (PER) i
tetrachlorometanu
(CCl4) przez nadchlorowanie
Przemysł metali nieżelaznych
Produkcja trichloroetylenu (TRI) lub tetrachloroetylenu
(PER) za pomocą innych procesów
Inne zakłady

11

Heksachlorobutadien (HCBD)

Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu
(CCl4) przez nadchlorowanie
Inne zakłady

12

Trichlorometan (chloroform)
(CHCl3)
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13

1,2-dichloroetan (EDC)

Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania
i wykorzystania w tym samym zakładzie

mg EDC/l ścieków przy 2 m3/t
zdolności produkcyjnej
oczyszczonego EDC

2,5

1,25

Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub
wykorzystanie w tym samym zakładzie5)

mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t
zdolności produkcyjnej
oczyszczonego EDC

5,0

2,5

Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niż
chlorek winylu, w szczególności produkcja
etylenodwuaminy, etylenopoliaminy, 1,1,1trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu

mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t
zdolności przetwarzania EDC

2,0

1,0

mg EDC/l ścieków

0,2

0,1

mg EDC/l ścieków

0,2

0,1

mg TRI/l ścieków

1,0

0,5

Stosowanie TRI do odtłuszczania metali7)

mg TRI/l ścieków

0,2

0,1

Inne zakłady

mg TRI/l ścieków

0,2

0,1

Produkcja trichloroetylenu

mg PER/l ścieków

1,0

0,5

2,5

1,25

1,0

0,5

Stosowanie EDC do odtłuszczania metali poza
zakładem produkującym EDC6)
Inne zakłady6)
14

15

Trichloroetylen (TRI)

Tetrachloroetylen
(nadchloroetylen) (PER)

Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu
(PER)

Produkcja tetrachlorometanu i tetrachloroetylenu
(PER);
proces TETRA-PER
Inne zakłady
16

Trichlorobenzen (TCB)
jako suma trzech izomerów
(1,2,3-TCB +
1,2,4-TCB +
1,2,5-TCB)

mg PER/l ścieków przy 2 m3/t
produkcji TETRA+PER
mg PER/l ścieków

Produkcja trichlorobenzenu przez
odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH)
lub przetwarzanie trichlorobenzenu

mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t
produkcji TCB

2,0

1,0

Produkcja lub przetwarzanie chlorobenzenu przez
chlorowanie benzenu

mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t
produkcji lub przetworzenia jednolub dwuchlorobenzenu

0,1

0,05

0,1

0,05

Inne zakłady

mg TCB/l ścieków

Objaśnienia:
1)
Określone w tabeli I najwyższe dopuszczalne wartości substancji szczególnie szkodliwych w ściekach przemysłowych, wyrażone w mg/l, dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach:
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średniej miesięcznej, z tym że dopuszcza się pobieranie próbek do oznaczania wartości wskaźników substancji zanieczyszczających w ściekach w sposób uproszczony, jeżeli można
wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości netto odprowadzanych zanieczyszczeń;
2)
średniej dobowej, z tym że dopuszcza się pobieranie próbek do oznaczania wartości wskaźników substancji zanieczyszczajacych w ściekach w sposób uproszczony, jeżeli można wykazać,
że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń.
W przypadku galwanizerni pobieranie próbek w sposób uproszczony w celu pomiaru stężenia kadmu może być stosowane tylko wtedy, gdy łączna objętość wanien elektrolitycznych jest mniejsza
niż 1,5 m3.
Uproszczony sposób pobierania próbek nie dotyczy zakładów, które odprowadzają w ciągu roku substancje szczególnie szkodliwe w ilości większej niż:
1)
7,5 kg rtęci (Hg);
2)
10 kg kadmu (Cd);
3)
30 kg tetrachlorometanu (czterochlorek węgla) (CCl4);
4)
3 kg pentachlorofenolu (PCP);
5)
1 kg heksachlorobenzenu (HCB);
6)
1 kg heksachlorobutadienu (HCBD);
7)
30 kg trichlorometanu (chloroform) (CHCl3);
8)
30 kg 1,2-dichloroetanu (EDC);
9)
30 kg trichloroetylenu (TRI);
10) 30 kg tetrachloroetylenu (nadchloroetylen) (PER).
Wartości dopuszczalne stosuje się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z terenu zakładu.
Substancja wymieniona w:
1)
załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. poz. 2141) jako substancja,
której wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie jest zabronione na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519,
z późn. zm.);
2)
rozporządzeniu (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącym trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającym dyrektywę 79/117/EWG
(Dz. Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str. 7; – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 465, z późn. zm.).
Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.
Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania
i wykorzystania.
Wartości dopuszczalne stosuje się do zrzutów przekraczających 30 kg EDC na rok.
Wartości dopuszczalne stosuje się do zrzutów przekraczających 30 kg TRI na rok.
1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)
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TABELA II
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DLA POZOSTAŁYCH WSKAŹNIKÓW SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH1)
Nazwa wskaźnika2)

Lp.

1

2

1

Temperatura

2

pH

Jednostka

Najwyższa
dopuszczalna wartość

3

4

°C

35
6,5-12,5
6,5-9

3

Zawiesiny ogólne4)

mg/l

Zakres stosowania
dla ścieków przemysłowych3)

dla ścieków przemysłowych biologicznie
rozkładalnych3)

5

6

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

Dotyczy przemysłu sodowego

Nie dotyczy

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

50

Dotyczy przemysłu
celulozowo-papierniczego i sodowego

70

Dotyczy przemysłu koksowniczego

Dotyczy sektorów lp. 7 i 11

35

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Pozostałe sektory

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

Nie dotyczy

4

Zawiesiny łatwo opadające

ml/l

0,5

5

Pięciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZT5
przy 20oC)5)

mg O2/l

30

Dotyczy przemysłu
celulozowo-papierniczego

Nie dotyczy

50

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów lp. 7, 8 i 11

25

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Pozostałe sektory

Dotyczy przemysłu
celulozowo-papierniczego i koksowniczego

Dotyczy sektorów lp. 7, 8 i 11

6

7

8

Chemiczne zapotrzebowanie
tlenu (ChZTCr)6)

Ogólny węgiel organiczny
(OWO)
Azot amonowy7)

mg O2/l

250

125

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Pozostałe sektory

mg C/l

30

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

mg

20

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów lp. 5, 7 i 11

N NH4 /l

35

9

10

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Pozostałe sektory

N NO3 /l

30

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

mg

N NO2 /l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

mg

Azot azotanowy

Azot azotynowy

11

Azot ogólny8)

mg N/l

309)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

12

Fosfor ogólny

mg P/l

10

Dotyczy przemysłu nawozów sztucznych

Nie dotyczy

3

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Dotyczy sektorów lp. 2, 5, 7 i 9

2

Nie dotyczy

Dotyczy pozostałych sektorów

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

mg Cl/l

100010)

Siarczyny

mg SO3/l

1

15

Siarczany

mg SO4/l

50011)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

16

Sód

mg Na/l

80012)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

17

Potas

mg K/l

8013)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

18

Żelazo ogólne

mg Fe/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

19

Glin

mg Al/l

3

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

20

Antymon

mg Sb/l

0,3

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

21

Arsen

mg As/l

0,3

Dotyczy przemysłu szklarskiego

0,1

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

3

Dotyczy przemysłu szklarskiego

Nie dotyczy

2

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

13

Chlorki

14

22

Bar

mg Ba/l

Nie dotyczy

Dotyczy sektorów lp. 4 i 7 (tylko ścieki z destylacji
alkoholu z win i produkcji win owocowych)

Nie dotyczy

23

Beryl

mg Be/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

24

Bor

mg B/l

114)

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

36
Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

25

Cynk

mg Zn/l

2

26

Cyna

mg Sn/l

1

Dotyczy ścieków z produkcji farb
powłokowych i żywic lakierniczych

Nie dotyczy

2

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

27

28

Chrom

+6

Chrom ogólny

mg Cr/l

mg Cr/l

Dotyczy przemysłu ciepłowniczego

Nie dotyczy

0,05

Dotyczy ścieków z przemysłu garbarskiego

Nie dotyczy

0,1

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

Dotyczy ścieków z przemysłu garbarskiego

Nie dotyczy

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

0,5

1
0,5

29

Kobalt

mg Co/l

0,1
1

30

Miedź

mg Cu/l

Dotyczy sektora lp. 6

Dotyczy przemysłu ceramicznego

Nie dotyczy

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

0,1

Dotyczy przemysłu ceramicznego

Nie dotyczy

0,5

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Dotyczy sektorów lp. 3, 6 i 7

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

31

Molibden

mg Mo/l

1

32

Nikiel

mg Ni/l

0,1

Dotyczy przemysłu ceramicznego

Nie dotyczy

0,5

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

0,1

Dotyczy przemysłu ciepłowniczego

Nie dotyczy

0,5

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

33

Ołów

mg Pb/l

34

Selen

mg Se/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

35

Srebro

mg Ag/l

0,1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

36

Tal

mg Tl/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

37

Tytan

mg Ti/l

1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

38

Wanad

mg V/l

2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

39

Chlor wolny

mg Cl2/l

0,2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

37

40

Chlor ogólny

mg Cl2/l

0,4

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy sektorów lp. 1-3, 5, 6 i 11

41

Cyjanki wolne

mg CN/l

0,1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

42

Cyjanki związane

mg CN/l

5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

43

Fluorki

mg F/l

25

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

44

Rodanki

mg CNS/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

45

Siarczki

mg S/l

0,2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy sektorów lp. 3 i 7

46

Aldehyd mrówkowy

mg/l

2

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

47

Akrylonitryl

mg/l

20

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

48

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/l

0,1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

49

Insektycydy z grupy
węglowodorów chlorowanych

µg/l

0,5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

50

Insektycydy fosforoorganiczne
i karbaminianowe

µg/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

mg/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

51

Kaprolaktam

52

Surfaktanty anionowe
(substancje powierzchniowo
czynne anionowe)

mg/l

5

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Nie dotyczy

53

Surfaktanty niejonowe
(substancje powierzchniowo
czynne niejonowe)

mg/l

10

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Nie dotyczy

54

Suma surfaktantów anionowych
i niejonowych

mg/l

1

Nie dotyczy

Dotyczy sektora lp. 3

55

Substancje ekstrahujące się
eterem naftowym

mg/l

20

50
56

57

Węglowodory ropopochodne

Lotne węglowodory
aromatyczne - BTX (benzen,

mg/l

mg/l

Nie dotyczy
Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy sektorów lp. 1, 2, 4, 5, 9 i 11

Nie dotyczy

5

Dotyczy rafinerii ropy naftowej

Nie dotyczy

15

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów

0,1

Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków

Dotyczy wszystkich sektorów
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toluen, ksylen)
58

59

Adsorbowalne związki
chloroorganiczne - AOX

Suma chlorków i siarczanów

mg Cl/l

mg
(Cl+SO4)/l

5

Dotyczy produkcji bielonej masy
celulozowej, siarczanowej i siarczynowej

Nie dotyczy
Dotyczy sektorów lp. 1-7 (tylko ścieki z gorzelni) i
11

0,5

Nie dotyczy

1,0

Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków

Nie dotyczy

Dotyczy przemysłu
celulozowo-papierniczego i energetycznego

Nie dotyczy

1.500

Objaśnienia:
1)
Określone w tabeli II najwyższe dopuszczalne wartości:
1)
azotu ogólnego i fosforu ogólnego – dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku; dopuszcza się
określanie wymogów dotyczących usuwania związków azotu na podstawie prób średnich dobowych, jeżeli można wykazać, że osiągnięty został ten sam poziom ochrony; w takim
przypadku stężenie azotu ogólnego w żadnej ze średnich dobowych próbek ścieków pobranych z odpływu z reaktora biologicznego, gdy temperatura tych ścieków jest równa lub wyższa od
12°C, nie może przekroczyć 20 mg N/l; kryterium oparte na określeniu temperatury granicznej może być zastąpione odpowiednim limitem czasowym, uwzględniającym lokalne warunki
klimatyczne;
2)
pozostałych wskaźników substancji zanieczyszczających – dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych.
2)
Analizy dokonywane z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych. Nie dotyczy odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia substancji
zanieczyszczających, z wyjątkiem zawiesin ogólnych, należy wykonać z próbek przefiltrowanych.
3)
W czasie rozruchu nowowybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oczyszczalni stosujących biologiczne metody oczyszczania ścieków najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
substancji zanieczyszczających podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie o 30%.
W przypadku awarii w tych oczyszczalniach urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji
zanieczyszczających podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie do 50%, przez czas nie dłuższy niż 48 godzin.
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników substancji zanieczyszczających podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie o 30% także w przypadku awarii
urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego lub zintegrowanego w oczyszczalniach stosujących inne niż biologiczne metody oczyszczania ścieków przemysłowych.
4)
W niefiltrowanej próbce odpływu ze stawów biologicznych wartość zawiesiny ogólnej nie może przekraczać 150 mg/l.
5)
Oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji.
6)
Oznaczane metodą dwuchromianową.
7)
Dotyczy ścieków oczyszczanych przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C.
8)
Azot ogólny to suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotanowego.
9)
Nie dotyczy zakładów i instalacji ubiegających się o pozwolenie zintegrowane. Dla takich zakładów najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika będzie uzależniona od stosowanej technologii oraz
lokalizacji zakładu.
10)
Nie dotyczy chlorków zawartych w wodach i ściekach, o których mowa w § 18 rozporządzenia.
11)
Nie dotyczy siarczanów zawartych w wodach i ściekach, o których mowa w § 18 rozporządzenia.
12)
Nie dotyczy sodu w związkach chemicznych z chlorkami i siarczanami występujących w wodach i ściekach, o których mowa w § 18 rozporządzenia.
13)
Nie dotyczy potasu w związkach chemicznych z chlorkami i siarczanami występujących w wodach i ściekach, o których mowa w § 18 rozporządzenia.
14)
Nie dotyczy ścieków oczyszczonych pochodzących z instalacji oczyszczania spalin metodą mokrą wapienną oraz ścieków z mokrych technologii odprowadzania odpadów paleniskowych
w elektrowniach. Najwyższa dopuszczalna wartość dla boru będzie ustalona indywidualnie przez organ właściwy do wydania pozwolenia.
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Załącznik nr 5
SEKTORY PRZEMYSŁOWE, Z KTÓRYCH SĄ ODPROWADZANE ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE
BIOLOGICZNIE ROZKŁADALNE
Sektory przemysłowe

Lp.
1

Przetwórstwo mleka

2

Produkcja i przetwórstwo owoców i warzyw1)

3

Produkcja i butelkowanie napojów bezalkoholowych

4

Przetwórstwo zbóż i ziemniaków

5

Chów, hodowla zwierząt gospodarskich, produkcja lub przetwórstwo mięsa

6

Browary

7

Produkcja alkoholu i napojów alkoholowych

8

Produkcja pasz dla zwierząt z surowców roślinnych

9

Produkcja żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcych

10

Słodownie i drożdżownie

11

Przetwórstwo rybne

Objaśnienia:
1)
Dotyczy też grzybów.
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Załącznik nr 6
NAJWYŻSZA DOPUSZCZALNA WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW SUBSTANCJI
ZANIECZYSZCZAJĄCYCH DLA ŚCIEKÓW
Z OCZYSZCZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH, Z PROCESU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA
ODPADÓW WPROWADZANYCH DO WÓD
Nazwa wskaźnika

Lp.

Jednostka

Najwyższa dopuszczalna
wartość wskaźnika 1)

1

Temperatura

°C

35

2

Odczyn

pH

6,5 - 8,5

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

30 2)
45 3)

4

Rtęć i jej związki w przeliczeniu na rtęć (Hg)

mg/l

0,03

5

Kadm i jego związki w przeliczeniu na kadm (Cd)

mg/l

0,05

6

Tal i jego związki w przeliczeniu na tal (Tl)

mg/l

0,05

7

Arsen i jego związki w przeliczeniu na arsen (As)

mg/l

0,15

8

Ołów i jego związki w przeliczeniu na ołów (Pb)

mg/l

0,2

9

Chrom i jego związki w przeliczeniu na chrom (Cr)

mg/l

0,5

10

Miedź i jej związki w przeliczeniu na miedź (Cu)

mg/l

0,5

11

Nikiel i jego związki w przeliczeniu na nikiel (Ni)

mg/l

0,5

12

Cynk i jego związki w przeliczeniu na cynk (Zn)

mg/l

1,5

ng/l

0,3

13

Dioksyny i furany, określone jako suma indywidualnych dioksyn
i furanów

Objaśnienia:
1)
Analiz dokonuje się z próbek niefiltrowanych.
2)
Dotyczy 95% próbek ścieków.
3)
Dotyczy 100% próbek ścieków.
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Załącznik nr 7
LICZBA ŚREDNICH DOBOWYCH PRÓBEK ŚCIEKÓW BYTOWYCH
LUB KOMUNALNYCH, KTÓRE MOGĄ NIE SPEŁNIAĆ WYMAGANYCH WARUNKÓW
Lp.

Liczba średnich dobowych próbek pobranych w ciągu
roku

Liczba średnich dobowych próbek, które mogą nie
spełniać wymaganych warunków

1

1–3

0

2

4–7

1

3

8–16

2

4

17–28

3

5

29–40

4

6

41–53

5

7

54–67

6

8

68–81

7

9

82–95

8

10

96–110

9

11

111–125

10

12

126–140

11

13

141–155

12

14

156–171

13

15

172–187

14

16

188–203

15

17

204–219

16

18

220–235

17

19

236–251

18

20

252–268

19

21

269–284

20

22

285–300

21

23

301–317

22

24

318–334

23

25

335–350

24

26

351–365

25
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Załącznik nr 8
WARUNKI SANITARNE DLA ŚCIEKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROLNICZEGO
WYKORZYSTANIA
Lp.
1.
2.

Wskaźnik
Bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella
Obecność żywych jaj pasożytów
(Ascaris sp., Trichuris, Toxocara sp.)

Wielkość dopuszczalna
niewykrywalne w 1 l
nieobecne w 1 l
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Załącznik nr 9
DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH W WARSTWIE 0-30 CM
Pierwiastek

Zawartość w glebach

Jednostka
bardzo lekkich

lekkich

średnich

ciężkich

Ołów (Pb)

mg/kg suchej masy

20

40

60

80

Kadm (Cd)

mg/kg suchej masy

0,5

1

2

3

Rtęć (Hg)

mg/kg suchej masy

0,7

0,8

1,2

1,5

Nikiel (Ni)

mg/kg suchej masy

10

20

35

50

Cynk (Zn)

mg/kg suchej masy

60

80

120

180

Miedź (Cu)

mg/kg suchej masy

20

25

50

75

Chrom (Cr)

mg/kg suchej masy

30

50

75

100
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Załącznik nr 10
WARUNKI POŁOŻENIA GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA
ŚCIEKÓW ORAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA
I PRZYGOTOWANIA ŚCIEKÓW DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA1)
Położenie gruntów

A

Min. odległość

Odległość gruntów, na których stosuje się rolnicze wykorzystanie ścieków:
1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy
rozprowadzaniu ścieków:
a) grawitacyjnym,

100 m

b) za pomocą deszczowni;

200 m

2) od dróg publicznych i linii kolejowych przy
rozprowadzaniu ścieków:
a) grawitacyjnym,

20 m

b) za pomocą deszczowni;

70 m

3) od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:
a) do 2%,

30 m

b) od 2 do 10%,

50 m

c) ponad 10%;

70 m

4) od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych
do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy
spadku terenu:
a) do 2%,

50 m

b) od 2 do 10%,

80 m

c) ponad 10%;

100 m

5) od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych,
stanowiącego źródło zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia.

Położenie urządzeń i instalacji

B

250 m 2)

Min. odległość

Odległość urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do
rolniczego wykorzystania:
1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy ilości
ścieków:
a) do 100 m3/dobę,

100 m

b) do 5000 m3/dobę,

300 m

c) ponad 5000 m /dobę;

500 m

3

2) od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:
a) do 2%,

50 m

b) ponad 2%;

80 m

45
3) od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych
do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy
spadku terenu:
a) do 2%,
b) ponad 2%;
4) od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych,
stanowiącego źródło zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia.

100 m
150 m
250 m 2)

Objaśnienia:
1)
W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych opinią państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, organ właściwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego może ustalić odległości mniejsze niż określone w załączniku.
2)
Jeżeli zasięg terenu ochrony bezpośredniej studni przekracza wymagane minimalne odległości położenia gruntów, urządzeń i instalacji,
należy przyjmować odległość równą zasięgowi strefy ochrony bezpośredniej.
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Załącznik nr 11
NAJWYŻSZY DOPUSZCZALNY WZROST ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH
W WODACH WYKORZYSTANYCH NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB
ŁOSOSIOWATYCH LUB RYB INNYCH NIŻ ŁOSOSIOWATE ALBO INNYCH ORGANIZMÓW
WODNYCH
Nazwa wskaźnika

Lp.

Jednostka

Najwyższy dopuszczalny
wzrost ilości substancji

1

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

mg O2/l

3

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

mg O2/l

7

3

Zawiesiny ogólne

mg/l

6

4

Azot ogólny1)

mg N/l

1

5

Fosfor ogólny

mg P/l

0,1

Objaśnienia:
1)
Azot ogólny stanowi sumę azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotanowego.
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Załącznik nr 12
METODYKI REFERENCYJNE ANALIZY PRÓBEK ŚCIEKÓW1)
Lp.

Nazwa wskaźnika

1
1

Metody analiz i pomiarów
2

3

Aldryna, dieldryna, endryna i izodryna

Wykrywalność, dokładność i precyzja3)

Norma2)

chromatografia gazowa (GC)

4
PN-EN ISO 6468

–

2

Akrylonitryl

3

Aldehyd mrówkowy

4

Antymon

5

6

Arsen

Azot amonowy

–

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

-

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

-

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

PN-EN 26595

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

PN-ISO 7150-1

–

metoda objętościowa (miareczkowa)5)

PN-ISO 5664

5
wykrywalność 400 ng/l dla każdej
substancji, zależnie od zawartości obcych
substancji w próbce, dokładność i precyzja
± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej
wartości wykrywalności
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–
–
7

Azot azotanowy

Azot azotynowy

9
Azot Kjeldahla
10

N

org

 N NH 4



Bar

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

–

analiza przepływowa (CFA i FIA) z detekcją
spektrometryczną

12

Beryl

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
BZT5

chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 11732

PN-EN ISO 14911
-

PN-EN ISO 13395

PN-EN ISO 10304-1:2009E

–

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

PN-EN 26777

–

analiza przepływowa (CFA i FIA) z detekcją
spektrometryczną

PN-EN ISO 13395

–

chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-1:2009E

–

metoda specyficzna6)

PN-EN 25663

–
–

11

chromatografia jonowa (IC)

–

–
8

analiza przepływowa (CFA i FIA) z detekcją
spektrometryczną

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją płomieniową
chromatografia jonowa (IC)

PN-C-04570-5

PN-EN ISO 14911

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

metoda specyficzna6)

PN-EN 1899-1

PN-EN 1899-2
13

Bor

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885
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–

14

ChZT

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)
metoda specyficzna6)

PN-EN ISO 17294-2

PN-ISO 6060
PN-ISO 15705

15

Indeks nadmanganianowy

–

metoda specyficzna6)

PN-EN ISO 8467

16

Chlor wolny i całkowity

–

metoda objętościowa (miareczkowa)5)

PN-ISO 7393-1

–

17

18

19

Chlorki

Chrom ogólny

Chrom sześciowartościowy

21

Cyjanki

Cyna

PN-ISO 7393-2

–

metoda objętościowa (miareczkowa)5)

PN-ISO 7393-3

–

metoda objętościowa (miareczkowa)

PN-ISO 9297

–

chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-2

–

analiza przepływowa (wstrzykowa) (CFA i FIA)

PN-EN ISO 15682

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją płomieniową

PN-EN 1233

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

PN-C-04604-8

–
20

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

–

chromatografia jonowa (IC)
spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

PN-EN ISO 10304-3
PN-C-04603-1

–

metoda objętościowa (miareczkowa)

PN-C-04603-2

–

ciągła analiza przepływowa

PN-EN ISO 14403

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną

PN-EN ISO 11885

50
indukcyjnie4)

22

Cynk

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją płomieniową

PN-ISO 8288

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

23

DDT

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

wykrywalność 1 µg/l dla każdego izomeru
z osobna, dokładność i precyzja ± 50% przy
stężeniu równym dwukrotnej wartości
wykrywalności

24

1,2-dichloroetan (EDC)

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 10301

wykrywalność 10 µg/l, dokładność
i precyzja ± 50% przy stężeniu równym
dwukrotnej wartości wykrywalności

PN-EN ISO 15680
25

Fenol (indeks fenolowy)

–
–

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)
analiza przepływowa (CFA i FIA)

PN-ISO 6439

PN-EN ISO 14402

26

Fluorki

–

metoda potencjometryczna, z zastosowaniem elektrody
jonoselektywnej

PN-C-04588-3

27

Fosfor ogólny

–

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria), mineralizacja przed oznaczaniem

PN-EN ISO 6878

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z
atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

28

Glin

51
–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

29

Heksachlorobenzen (HCB)

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

wykrywalność 0,5-1 µg/l w zależności od
zawartości obcych substancji w próbce,
dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu
równym dwukrotnej wartości
wykrywalności

30

Heksachlorobutadien (HCBD)

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 10301

wykrywalność 0,5-1 µg/l w zależności od
zawartości obcych substancji w próbce,
dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu
równym dwukrotnej wartości
wykrywalności

PN-EN ISO 15680
31

Heksachlorocykloheksan (HCH)

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

32

Pozostałe insektycydy z grupy
węglowodorów chlorowanych

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

33

Insektycydy fosforoorganiczne

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN 12918

dokładność i precyzja ± 50% przy stężeniu
równym dwukrotnej wartości
wykrywalności

PN-EN ISO 10695
34

35

Jaja pasożytów jelitowych (Ascaris
sp., Trichuris sp., Toxocara sp.)

Kadm

–

oznaczanie liczby żywych jaj pasożytów jelitowych po
uprzedniej flotacji próbek roztworem ZnSO4,
odwirowaniu i dekantacji

–

zawartość jaj podaje się w przeliczeniu na 1 kg suchej
masy osadu

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją płomieniową

PN-ISO 8288

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją płomieniową i bezpłomieniową

PN-EN ISO 5961

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

-

wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego
w miejscu pobierania próbek, dokładność i
precyzja ± 30% przy stężeniu równym
wykrywalności

52
–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

36

Kaprolaktam

–

chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas
(GC-MS)

37

Kobalt

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją płomieniową

PN-ISO 8288

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją płomieniową

PN-ISO 8288

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją płomieniową

PN-ISO 8288

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

38

39

40

Miedź

Molibden

Nikiel

-

53
–

41

Obecność bakterii chorobotwórczych z
rodzaju Salmonella

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)
oznaczanie obejmuje kilka etapów badań:

PN-EN ISO 17294-2

PN-EN ISO 6579
PN-Z-19000-1 (wskazana normą
metodyka dotyczy badania stanu
sanitarnego gleby; do
ewentualnego badania ścieków
wymaga adaptacji)

1) przednamnażanie w nieselektywnej pożywce
płynnej;
2) selektywne namnażanie w pożywce płynnej w 42 °C;
3) wyodrębnienie charakterystycznych kolonii na
selektywnym podłożu agarowym oraz selekcja szczepów
na podłożu wskaźnikowym (metoda zaszczepienia
słupka i skosu);
4) potwierdzające badania biochemiczne na podłożach
płynnych oraz identyfikacja przy zastosowaniu
zestawów do szybkiej identyfikacji biochemicznej
bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
–

oznaczanie wymaga stosunkowo długiego czasu; wiele
etapów badań jest jednak niezbędnych dla uzyskania
izolacji i identyfikacji bakterii

42

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

–

43

Ołów

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją płomieniową

PN-ISO 8288

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

metoda specyficzna6)

PN-EN 1484

44

Pentachlorofenol (PCP)

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN 12673

45

pH

–

metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

wykrywalność 2 µg/l, dokładność i precyzja
± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej
wartości wykrywalności
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46

Polichlorowane dibenzodioksyny
(PCDD)

–

chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas
(GC-MS)

-

chromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas
(GC-MS)

-

47

Polichlorowane dibenzofurany (PCDF)

–

48

Potas

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)

–

emisyjna spektroskopia płomieniowa (ESP)

–

chromatografia jonowa (IC)

PN-ISO 9964-2/Ak
PN-ISO 9964-3/Ak
PN-EN ISO 14911

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

49

Rodanki

–

chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-3

50

Rtęć

–

atomowa spektrometria absorpcyjna

PN-EN 1483

–

metoda ze wzbogacaniem przez amalgamację

PN-EN 12338

–

spektroskopia fluorescencyjna

PN-EN ISO 17852

51

52

53

Selen

Siarczany

Siarczki i siarkowodór

wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego
w miejscu pobierania próbek, dokładność i
precyzja ± 30% przy stężeniu równym
wykrywalności

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

metoda grawimetryczna (wagowa)

PN-ISO 9280

–

chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-2

–
–

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)
metoda objętościowa (miareczkowa)

-

55

54

Siarczyny

–

chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 10304-3

55

Sód

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)

PN-ISO 9964-1/Ak

–

emisyjna spektroskopia płomieniowa (ESP)

PN-ISO 9464-3/Ak

–

chromatografia jonowa (IC)

PN-EN ISO 14911

56

Srebro

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

57

Substancje ekstrahujące się eterem
naftowym

–

58

Surfaktanty anionowe (substancje
powierzchniowo czynne anionowe)

–

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

PN-EN 903

59

Surfaktanty niejonowe (substancje
powierzchniowo czynne niejonowe)

–

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

PN-ISO 7875-2

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA) z
atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

60

61
62

Tal

Temperatura
Tetrachloroetylen (nadchloroetylen)
(PER)

metoda specyficzna6)

–

termometria, pomiar in situ podczas pobierania próbki

–

chromatografia gazowa (GC)

-

PN-EN ISO 10301

wykrywalność 10 µg/l, dokładność
i precyzja ± 50% przy stężeniu równym
dwukrotnej wartości wykrywalności

PN-EN ISO 15680
63

Tetrachlorometan (czterochlorek
węgla) (CCl4)

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 10301

wykrywalność 0,1 µg/l przy stężeniach
niższych od 0,5 mg/l (należy użyć czułego
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detektora) i 0,1 mg/l przy stężeniach
wyższych od 0,5 mg/l, dokładność i precyzja
± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej
wartości wykrywalności
PN-EN ISO 15680
64

Trichlorobenzen (TCB)

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

wykrywalność 1 µg/l dla każdego izomeru z
osobna, dokładność i precyzja ± 50% przy
stężeniu równym dwukrotnej wartości
wykrywalności

65

Trichloroetylen (TRI)

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 10301

wykrywalność 10 µg/l, dokładność
i precyzja ± 50% przy stężeniu równym
dwukrotnej wartości wykrywalności

PN-EN ISO 15680
66

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 10301

PN-EN ISO 15680
67

Tytan

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

68

Wanad

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

–

spektrometria mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
(ICP-MS)

PN-EN ISO 17294-2

69

Lotne węglowodory aromatyczne BTX (benzen, toluen, ksylen)

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 15680

PN-ISO 11423-1
ISO 11423-2
70

Węglowodory ropopochodne

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 9377-2

71

Polichlorowane bifenyle (PCB)

–

chromatografia gazowa (GC)

PN-EN ISO 6468

wykrywalność 0,1 µg/l przy stężeniach
niższych od 0,5 mg/l (należy użyć czułego
detektora) i 0,1 mg/l przy stężeniach
wyższych od 0,5 mg/l, dokładność i precyzja
± 50% przy stężeniu równym dwukrotnej
wartości wykrywalności
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72

Zawiesiny łatwo–opadające

–

metoda objętościowa

73

Zawiesiny ogólne

–

metoda grawimetryczna (wagowa)

–

74

75

Adsorbowalne związki
chloroorganiczne - AOX
Żelazo

–

PN-EN 872

filtracja przez membranę 0,45 µm, suszenie w 105 °C i
ważenie
metoda specyficzna6)

-

precyzja ± 5%, dokładność ± 10%

PN-EN ISO 9562

–

absorpcyjna spektroskopia atomowa (ASA)
z atomizacją bezpłomieniową

PN-EN ISO 15586

–

spektrofotometria absorpcyjna cząsteczkowa
(fotokolorymetria)

PN-ISO 6332

–

atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie4)

PN-EN ISO 11885

Objaśnienia:
1)
Metoda referencyjna powinna być dobrana spośród metodyk znormalizowanych, a zakres oznaczania określony w normie powinien odpowiadać zakresowi stężeń substancji zanieczyszczających
występujących w badanym ścieku.
2)
Jeżeli norma wskazana w załączniku zostanie zastąpiona i wycofana, za normę zalecaną należy uznać nową normę znajdującą się w zbiorze Polskich Norm.
3)
Stosując metodyki referencyjne analizy, uwzględnia się:
1)
„wykrywalność” rozumianą jako takie stężenie analitu, jakie można wykryć w badanej próbce daną metodą pomiarową, które odpowiada sygnałowi obliczonemu z wartości ślepej próby
plus trzykrotność odchylenia standardowego; wyznacza się ją również jako średnią obliczoną z wyników oznaczeń minimum 10 próbek ślepych, po odrzuceniu wyników odbiegających,
wykrytych testem Dixona;
2)
„precyzję” rozumianą jako stopień zgodności wyników wielokrotnych analiz tej samej próbki w określonych warunkach; miarą precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub względne
odchylenie standardowe (RSD);
3)
„dokładność” rozumianą jako stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.
4)
Metoda szczególnie zalecana w sytuacjach oznaczania w jednej próbce większej liczby pierwiastków. Za pomocą tej metody można oznaczyć obok siebie następujące pierwiastki: srebro (Ag), glin
(Al), arsen (As), bor (B), bar (Ba), beryl (Be), bizmut (Bi), wapń (Ca), kadm (Cd), kobalt (Co), chrom (Cr), miedź (Cu), żelazo (Fe), potas (K), lit (Li), magnez (Mg), mangan (Mn), molibden
(Mo), sód (Na), nikiel (Ni), fosfor (P), ołów (Pb), siarka (S), antymon (Sb), selen (Se), krzem (Si), cyna (Sn), stront (Sr), tytan (Ti), wanad (V), wolfram (W), cynk (Zn), cyrkon (Zr).
5)
Dotyczy wyłącznie oznaczania chloru całkowitego przy jego wysokich stężeniach.
6)
Metoda specyficzna - procedura oznaczania jest wieloetapowa; najczęściej jest stosowana specyficzna dla danego wskaźnika.

58

Data sporządzenia

Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

dnia 24.03.2017 r.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Źródło:
Art. 99 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …)

Ministerstwo Środowiska

Nr w wykazie prac ………………….

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projekt przedmiotowego rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zawartej w art. 99 ust. 1
ustawy z dnia … – Prawo wodne na podstawie, którego zostaną określone warunki, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego. Rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135
z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26), dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przekształcona) (Dz. Urz. WE L 334 z
17.12.2010, str. 17, z późn. zm.).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy i inne podmioty
gospodarcze prowadzące działalność w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Organizacje gospodarcze
reprezentujące małych i średnich
przedsiębiorców z branży
wodno-ściekowej i kanalizacyjnej
Organizacje ekologiczne

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie
uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych
i pozwoleń zintegrowanych
uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych
i pozwoleń zintegrowanych
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Organy administracji rządowej i
samorządowej właściwe w zakresie
wydawania pozwoleń
Organy administracji rządowej
monitorujących, w szczególności
wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska

ocena możliwości udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego lub zintegrowanego.
monitorowanie i kontrola przestrzegania
przepisów ochrony środowiska, w szczególności
ochrony wód.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje skutków dla budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Przedmiotowe rozporządzenie jest kontynuacją aktualnie obowiązujących przepisów, a zatem jego
wejście w życie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
9. Wpływ na rynek pracy

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
X środowisko naturalne
X sytuacja i rozwój regionalny

Przedmiotowe rozporządzenie jest kontynuacją aktualnie obowiązujących
Omówienie wpływu

przepisów.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

04/21rch

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia
w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być
odprowadzane w ściekach przemysłowych
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających,
wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca,
materiału, paliwa lub powstającego produktu, które mogą być odprowadzane w ściekach
przemysłowych, w jednym lub więcej okresach.
§ 2. Dopuszczalne ilości niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które mogą być
odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach,
przypadające na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub
powstającego produktu, są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 3. 1. Jeżeli ścieki przemysłowe pochodzące z różnych instalacji są oczyszczane razem
ze ściekami z innych źródeł, na podstawie pomiarów należy przeprowadzić obliczenia bilansu
masy w celu wyznaczenia w ostatecznie odprowadzanych ściekach oczyszczonych wartości
wskaźników substancji zanieczyszczających, jakie mogą zostać przypisane danym ściekom
przemysłowym.
2. Ustalone wartości wskaźników substancji zanieczyszczających, zgodne z ust. 1,
powinny spełniać wymagania zawarte w załączniku do rozporządzenia.

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt
1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

–2–
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER ŚRODOWISKA

w porozumieniu
Minister Rozwoju

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U.
poz. 1867 oraz z 2015 r. poz. 521) które zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U.
poz. ... ). traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

–3–
Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)
DOPUSZCZALNE ILOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ
ODPROWADZANE W OCZYSZCZONYCH ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH, W JEDNYM LUB WIĘCEJ OKRESACH,
PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTKĘ MASY WYKORZYSTYWANEGO SUROWCA, MATERIAŁU, PALIWA LUB
POWSTAJĄCEGO PRODUKTU

Lp. Nazwa
wskaźnika

Rodzaj produkcji

Jednostka miary

Najwyższe
dopuszczalne wartości
w jednym lub więcej
okresach
średnia
średnia
dobowa miesięczna

1

2

3

4

1

Rtęć (Hg)

Elektroliza chlorków metali alkalicznych g Hg/t zainstalowanej zdolności
za pomocą elektrolizerów rtęciowych
produkcyjnej
chloru
przystosowaniu:
a) solanki obiegowej1), 2)

b) solanki traconej1)

5

6

4,0

1,0

2,0

0,5

20, 0

5,0

–4–
Zakłady
przemysłu
chemicznego
stosujące katalizatory rtęciowe:
a) w produkcji chlorku winylu,

g Hg/t zdolności produkcyjnej 0,2
chlorku winylu

0,1

b) w innych procesach

g Hg/kg przetworzonej rtęci

10,0

5,0

Produkcja katalizatorów rtęciowych g Hg/kg przetworzonej rtęci
stosowanych w produkcji chlorku winylu

1,4

0,7

Produkcja organicznych i nieorga- g Hg/kg przetworzonej rtęci
nicznych związków rtęci, z wyjątkiem
katalizatorów rtęciowych stosowanych
w produkcji chlorku winylu

0,1

0,05

0,06

0,03

galwanicznych g Hg/kg przetworzonej rtęci

Produkcja
baterii
zawierających rtęć
2

Kadm (Cd)

Produkcja związków kadmu

g Cd odprowadzanego na kg Cd 1,0
wykorzystanego

0,5

Produkcja barwników

g Cd odprowadzanego na kg Cd 0,6
wykorzystanego

0,3

Produkcja stabilizatorów

g Cd odprowadzanego na kg Cd 1,0
wykorzystanego

0,5

i g Cd odprowadzanego na kg Cd 3,0
wykorzystanego

1,5

g Cd odprowadzanego na kg Cd 0,6
wykorzystanego

0,3

Produkcja baterii
akumulatorów

galwanicznych

Powlekanie elektrolityczne

–5–
3
Heksachlorocyklo
heksan (HCH)

Zakłady
heksachlorocykloheksanu
Zakłady ekstrakcji lindanu
Zakłady
heksachlorocykloheksanu
lindanu

4

i

produkcji g HCH/t wyprodukowanego HCH

0,0

0,0

g HCH/t wyprodukowanego HCH

0,0

0,0

produkcji g HCH/t wyprodukowanego HCH
ekstrakcji

0,0

0,0

Tetrachlorometan Produkcja
tetrachlorometanu
przez g CCl4/t całkowitej zdolności 80,0
(czterochlorek
nadchlorowanie w procesie obejmującym produkcyjnej
CCl4
i
węgla) (CCl4)
pranie
nadchloroetylenu

40,0

Produkcja
tetrachlorometanu
przez g CCl4/t całkowitej zdolności 5,0
nadchlorowanie
w
procesie produkcyjnej
CCl4
i
nieobejmującym prania
nadchloroetylenu

2,5

Produkcja
chlorometanów
przez g CCl4/t całkowitej zdolności 20,0
chlorowanie
metanu
(łącznie
z produkcyjnej chlorometanów
wysokociśnieniowym
elektrolitycznym
wytwarzaniem chloru) i z metanolu

10,0

5

Pentachlorofenol Produkcja pentachlorofenolanu sodu g PCP/t zdolności produkcyjnej 50,0
(PCP) 2, 3, 4, 5, 6- przez hydrolizę heksachlorobenzenu
PCP lub wykorzystanego PCP
pięciochloro-1hydroksybenzen i
jego sole

25,0

6

Aldryna*)
(C12H8Cl6)
Dieldryna*)
(C12H8Cl6O)

0,0

Produkcja aldryny i/lub dieldryny i/lub g/t
całkowitej
endryny łącznie z konfekcjonowaniem produkcyjnej zakładu
tych substancji w tym samym zakładzie

zdolności 0,0
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Endryna*)
(C12H8Cl6O)
Izodryna*)
(C12H8Cl6)
przetwórstwo g HCB/t zdolności produkcyjnej 0,0
HCB

0,0

Produkcja nadchloroetylenu (PER) i g HCB/t zdolności produkcyjnej 3,0
tetrachlorometanu
(CCl4)
przez PER + CCl4
nadchlorowanie

1,5

8

Produkcja nadchloroetylenu (PER) i g HCBD/t zdolności produkcyjnej 3,0
Heksachlorobutadi tetrachlorometanu
(CCl4)
przez PER + CCl4
en (HCBD)
nadchlorowanie

1,5

9

Trichlorometan
(chloroform)
(CHCl3)

7

10

Produkcja
i
Heksachlorobenze heksachlorobenzenu
n (HCB)

1,2-dichloroetan
(EDC)

Produkcja chlorometanów z metanolu lub g CHCl3/t zdolności produkcyjnej 20,0
z kombinacji metanolu i metanu (tj. przez chlorometanów3)
hydrochlorowanie metanolu, a następnie
chlorowanie chlorku metylu)

10,0

Produkcja
chlorometanów
chlorowanie metanu

7,5

przez g CHCl3/t zdolności produkcyjnej 15,0
chlorometanów3)

Produkcja
1,2-dichloroetanu
bez g EDC/t zdolności produkcyjnej 5,0
przetwarzania i wykorzystania w tym oczyszczonego EDC
samym zakładzie

2,5

Produkcja
1,2-dichloroetanu
i g EDC/t zdolności produkcyjnej 10,0
przetwarzanie lub wykorzystanie w tym oczyszczonego EDC4)
samym zakładzie

5,0

–7–
g EDC/t zdolności przetwarzania 5,0
EDC

2,5

11

Trichloroetylen
(TRI)

Przetwarzanie
1,2-dichloroetanu
na
substancje inne niż chlorek winylu, w
szczególności
produkcja
etylenodwuaminy,
etylenopoliaminy,
1,1,1-trichloroetanu, trichloroetylenu i
nadchloroetylenu
Produkcja trichloroetylenu (TRI) i
nadchloroetylenu (PER)

g TRI/t zdolności produkcyjnej 5,0
TRI + PER

2,5

12

Nadchloroetylen
(PER)

Produkcja trichloroetylenu (TRI) i g PER/t zdolności produkcyjnej 5,0
nadchloroetylenu (PER) proces TRI-PER TRI + PER

2,5

g PER/t zdolności produkcyjnej 5,0
TETRA + PER

2,5

g TCB/t zdolności produkcyjnej 20,0
TCB

10,0

13

Produkcja
tetrachlorometanu
i
nadchloroetylenu (PER) proces TETRAPER
Trichlorobenzen
Produkcja
trichlorobenzenu
przez
(TCB) jako suma odchlorowodorowanie
trzech izomerów
heksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub
(1,2,3-TCB +
przetwarzanie trichlorobenzenu
1,2,4-TCB +
1,2,5-TCB)

Produkcja
i/lub
przetwarzanie g TCB/t zdolności produkcyjnej 1,0
chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu lub przetwarzania jedno- lub dwu
chlorobenzenu

0,5

Objaśnienia:
*) Substancja umieszczona jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie
dla środowiska (Dz. U. poz. 2141) jako substancja, której wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie jest zabronione na podstawie art. 160 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519).
1)
Wartości dopuszczalne stosuje się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z terenu zakładu.
2)
Wartości dopuszczalne stosuje się do rtęci obecnej w ściekach z instalacji produkującej chlor.
3)
Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.
4)
Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne odnoszą się do całkowitej zdolności
przetwarzania i wykorzystania.

–8–

UZASADNIENIE
Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych
mas substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach
przemysłowych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 99 ust. 2
ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …).
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

–9–
Data sporządzenia 24.03.2017r.
Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych ilości substancji
zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych
Źródło: art. 99 ust. 2 ustawy
z dnia … Prawo wodne (...)
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Nr w wykazie prac …
Ministerstwo Rozwoju
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Podsekretarza Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Realizacja upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …)

Dochody ogółem
budżet państwa

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Łącznie
(0–10)

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0 1 2
3
5
10
Łącznie
(0–10)
W ujęciu pieniężnym
duże przedsiębiorstwa
- - -

– 10 –
(w mln zł,
ceny stałe z …)

W ujęciu niepieniężnym

sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE
tak
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie
sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
2. Substancje, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER ŚRODOWISKA

1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada
2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
(Dz. U. poz. 1988 oraz z 2008 r. poz. 1538), które zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. …)
SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO,
KTÓRYCH WPROWADZANIE W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH WYMAGA UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Substancje z wykazu I1):
1) rtęć (Hg);
2) kadm (Cd);
3) heksachlorocykloheksan (HCH);
4) tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4);
5) pentachlorofenol (PCP) (2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen) i jego sole;
6) aldryna (C12H8Cl6);
7) dieldryna (C12H8Cl6O);
8) endryna (C12H8Cl6O);
9) izodryna (C12H8Cl6);
10) dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT);
11) polichlorowane bifenyle (PCB);
12) polichlorowane trifenyle (PCT);
13) heksachlorobenzen (HCB);
14) heksachlorobutadien (HCBD);
15) trichlorometan (chloroform) (CHCl3);
16) 1,2-dichloroetan (EDC);
17) trichloroetylen (TRI);
18) tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER);
19) trichlorobenzen (TCB);
20) dioksyny;
21) furany.
Substancje z wykazu II2):
1) arsen;
2) bar;
3) beryl;
4) bor;
5) chrom sześciowartościowy;
6) chrom ogólny;
7) cynk;
8) cyna;
9) kobalt;
10) miedź;
11) molibden;
12) nikiel;
13) ołów;
14) selen;
15) srebro;
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16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

tal;
tytan;
wanad;
antymon;
fenole lotne (indeks fenolowy);
fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny;
węglowodory ropopochodne;
cyjanki wolne i cyjanki związane;
fluorki;
azot amonowy;
azot azotynowy.

Objaśnienia:
1)
Substancje objęte wykazem I w przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego.
2)
Substancje objęte wykazem II w przepisach, o których mowa w objaśnieniu pierwszym.
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UZASADNIENIE
Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach
przemysłowych

do

urządzeń

kanalizacyjnych

wymaga

uzyskania

pozwolenia

wodnoprawnego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 100 ust. 1
ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...).
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego

Data sporządzenia
24.03.2017 r.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska

Nr w wykazie prac …

Źródło: art. 100 ust. 1 ustawy z dnia … –
Prawo wodne

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Realizacja upoważnienia zawartego w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Grupa

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Łącznie
(0–10)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu pieniężnym
duże przedsiębiorstwa -

–6–
(w mln zł,
ceny stałe z … r.)

W ujęciu
niepieniężnym

sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE
tak
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

zwiększenie liczby
dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na
załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”

Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia .... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych”, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW
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Załącznik
do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia … (poz. … )
Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

1 Program działań
1.1 Stosowana terminologia
Użyte na potrzeby Programu określenia oznaczają:
1) duża jednostka przeliczeniowa inwentarza (DJP) – umowna jednostka przeliczeniowa zwierząt
gospodarskich odpowiadająca zwierzęciu o masie 500 kg (np. jedna krowa o masie 500 kg) lub
zwierzętom o łącznej masie 500 kg; współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych zwierząt na
DJP zawiera załącznik nr 1 do Programu;
2) gleba – biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej ukształtowana poprzez
procesy glebotwórcze;
- gleba niezamarznięta powierzchniowo - gleba o niezamarzniętej wierzchniej warstwie, posiadająca
zdolność wchłaniania cieczy,
- gleba nieużytkowana rolniczo - gleba, z której nie jest zbierany plon lub nie jest prowadzona celowa
uprawa dla wzbogacenia w substancję organiczną;
3) kiszonki – pasze objętościowe, soczyste poddane procesom fermentacji. Soki kiszonkowe - płynny
odciek powstały w procesie zakiszania materiałów paszowych nie poddanych wcześniej procesom
odwadniania (np. sprasowania), suszenia, podsuszania lub więdnięcia (np. ziarno, sianokiszonki,
młóto);
4) miejsce przechowywania nawozów naturalnych – zbiorniki na płynne nawozy naturalne (gnojówkę lub
gnojowicę), płyta obornikowa ze zbiornikiem na odciek i instalacją odprowadzającą odciek z płyty
do zbiornika lub inne miejsce przechowywania obornika (np. obora głęboka) specjalnie przygotowane
w tym celu z materiałów szczelnych i nieprzepuszczalnych zabezpieczających przed przedostawaniem
się odcieków do wód lub do gruntu;
5) nawozy – substancje zawierające związek azotu lub związki azotu rolniczo wykorzystywane w celu
zwiększenia wzrostu roślinności, odchody zwierzęce, pozostałości z gospodarstw rybackich oraz osady
ściekowe;
6) nawozy azotowe mineralne – nawozy produkowane z kopalin lub wytwarzane w procesie syntezy,
których jednym ze składników jest azot;
7) nawozy naturalne – nawozy pochodzące od zwierząt gospodarskich - obornik, gnojówka, gnojowica,
pomiot ptasi, przeznaczone do rolniczego wykorzystania w tym również w formie przetworzonej
(np. suszenie, frakcjonowanie);
– gnojowica (płynny nawóz naturalny) – mieszanina kału i moczu zwierząt z domieszką wody,
– gnojówka (płynny nawóz naturalny) – odciek z obornika (przefermentowany mocz zwierząt),
– obornik - mieszanina kału i moczu zwierząt wraz ze ściółką (słoma, trociny, kora itp.),
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– pomiot ptasi - (stały, lub półpłynny nawóz naturalny), odchody drobiu z bezściołowego systemu
utrzymania;
8) nawozy organiczne – nawozy zawierające związek azotu lub związki azotu, wyprodukowane
z substancji organicznej lub z mieszanin substancji organicznych, w tym komposty, komposty
wyprodukowane z wykorzystaniem dżdżownic, a także poferment;
9) nawozy organiczno-mineralne – mieszaniny nawozów mineralnych i organicznych, których jednym
ze składników jest azot;
10) poferment – stałe lub płynne pozostałości z beztlenowej produkcji biogazu;
11) równoważnik nawozowy – ilość nawozu mineralnego odpowiadająca (równoważna) 1 kg czystego
składnika zastosowanego w nawozach naturalnych;
12) system utrzymania zwierząt – sposób urządzenia budynku inwentarskiego decydujący o rodzaju
nawozów naturalnych powstających w gospodarstwie (bezściółkowy lub ściółkowy); przy systemie
bezściółkowym powstaje gnojowica, pomiot w przypadku klatkowego chowu drobiu nieśnego,
natomiast przy systemie ściółkowym - obornik i gnojówka (płytka ściółka) lub tylko obornik (głęboka
ściółka); wyjątek stanowi system otwarty utrzymania zwierząt, w którym nie wymaga się posiadania
budynków - odchody zwierząt deponowane są bezpośrednio na zadarnionym gruncie;
13) trwałe użytki zielone – grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych
rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte
płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres 5 lat lub dłużej; mogą one obejmować inne
gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu, pod warunkiem
że zachowano przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych;
14) uprawy wieloletnie – uprawy niepodlegające płodozmianowi, inne niż trwałe użytki zielone
i pastwiska trwałe, które zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i dają powtarzające się zbiory,
w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji;
15) wody powierzchniowe – to wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne oraz śródlądowe
wody powierzchniowe; śródlądowe wody powierzchniowe to wody znajdujące się w:
– ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek,
– jeziorach (naturalnych, wypełnionych wodą zbiornikach, o stosunkowo powolnej wymianie wody,
zarówno przepływowych, jak i bezodpływowych oraz odpływowych),
– innych niż jeziora naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych;
16) ujęcie wody – miejsce czerpania wody podziemnej lub powierzchniowej ze źródła wody wraz
z urządzeniami i budowlami służącymi do jej poboru;
17) użytki rolne (UR) – obszar zajmowany przez grunty orne, trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe lub
uprawy trwałe;
18) źródło wody – zasób wód powierzchniowych płynących lub stojących albo nagromadzenie wód
podziemnych w określonym środowisku geologicznym, z którego czerpie się wodę.

1.2 Ograniczenia rolniczego
wykorzystania nawozów
1.2.1 Nawożenie na glebach nasyconych wodą, zalanych, zamarzniętych lub pokrytych śniegiem
1. Z uwagi na niebezpieczeństwo zatrzymania zastosowanego nawozu lub dawki ścieków na powierzchni
gleby, zmycie do wód lub na inne obszary nieprzewidziane do nawożenia zabrania się stosowania
nawozów oraz rolniczego wykorzystania ścieków na glebach zamarzniętych powierzchniowo, zalanych
wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem.
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2. Dopuszcza się nawożenie nawozami naturalnymi stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.

1.2.2 Nawożenie w pobliżu wód powierzchniowych
1. Zabronione jest mycie rozsiewaczy nawozów i opryskiwaczy oraz rozlewanie wody z ich mycia
w odległości mniejszej niż 20 m od brzegu zbiorników, jezior oraz cieków wodnych, rowów z
wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu, kanałów w rozumieniu
ustawy Prawo wodne oraz lokalizowanie wodopojów w zbiornikach, jeziorach i ciekach wodnych.
2. Nawozy na gruntach rolnych stosuje się przy zachowaniu odległości podanych w tabeli 1:
Tabela 1. Minimalne odległości stosowania nawozów

Na gruntach rolnych od brzegu:

cieków wodnych

rowów z wyłączeniem
rowów o szerokości do 5
m liczonej na górnej
krawędzi brzegu rowu

kanałów
w rozumieniu
ustawy
Prawo wodne

5m

5m

5m

5m

10 m

10 m

10 m

10 m

jezior i zbiorników
o powierzchni do 50
ha
Nawozy
z wyłączeniem
gnojowicy

Gnojowica

Na gruntach rolnych od:

Wszystkie
rodzaje
nawozów

brzegu jezior i zbiorników
wodnych o powierzchni
powyżej 50 ha

ujęć wody, jeżeli nie
ustanowiono strefy ochronnej
na podstawie przepisów ustawy
z dnia …
– Prawo wodne

obszarów
morskiego pasa
nadbrzeżnego

20 m

20 m

20 m

1.2.3 Zasady nawożenia na terenach o dużym nachyleniu
1. Na gruntach położonych na stokach, które są nachylone w kierunku wód powierzchniowych o więcej niż
10 % i znajdują się w odległości mniejszej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych należy:
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1) rozdzielić dawki nawozów mineralnych, tak aby poszczególne dawki nie przekraczały 100 kg N/ha;
2) stosując nawozy na gruntach ornych dokonać ich bezpośredniej aplikacji do gleby lub przyorywać lub
wymieszać z glebą lub stosować je w okresach zapotrzebowania roślin na azot; przyoranie lub
wymieszanie z glebą powinno nastąpić w ciągu 4 godzin od zastosowania nawozu jednak nie później
niż następnego dnia po ich zastosowaniu;
3) uprawiać pole/działki w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku stosując odkładanie skiby w górę
stoku, o ile pozwala na to wielkość i usytuowanie pola/działki lub przy zastosowaniu konserwujących
systemów uprawy zapobiegających wymywaniu (np. uprawa uproszczona, uproszczona pasowa,
zerowa);
4) pkt. 3 nie dotyczy pól/działek rolnych mniejszych niż 1 hektar.
2. Na gruntach położonych na stokach, które są nachylone w kierunku wód powierzchniowych o więcej niż
10 % i znajdują się w odległości mniejszej niż 20 m od linii brzegu wód powierzchniowych zakazuje się
składowania i przechowywania nawozów zawierających azot.
3.

Zabrania się rolniczego wykorzystania ścieków na obszarach o spadku terenu większym niż 10 % dla
gruntów ornych.

1.3 Okresy nawożenia
1. Na użytkach rolnych nawozy stosuje się w terminach podanych w tabeli 2:
Tabela 2. Terminy stosowania nawozów
Nawozy naturalne i organiczne
Nawozy azotowe
mineralne

Rodzaj gruntów
stałe

płynne

1 marca - 31 października 1)

Grunty orne
Grunty orne na
terenie wydzielonych
gmin wymienionych
w załączniku nr 2

5 marca - 20 października 1)

Grunty orne na
terenie wydzielonych
gmin wymienionych
w załączniku nr 3

15 lutego – 15 listopada

Uprawy wieloletnie
1 marca - 30 listopada

1 marca - 20 listopada

1 marca - 31
października 1), 2)

1 marca - 30 września

Trwałe użytki zielone
Gleby nieużytkowane
rolniczo

Nie stosuje się nawożenia przez cały rok
Objaśnienia:
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dopuszcza się zastosowanie nawozów od dnia 15 lutego, jeżeli spełnione
są łącznie następujące warunki: grunty, na których ma zostać zastosowany
nawóz nie są zamarznięte powierzchniowo, nie są pokryte śniegiem lub wodą,
nie są nasycone wodą;
1)

termin 31 października nie dotyczy producentów buraków, kukurydzy, którzy
zawarli umowę kontraktacyjną na dostawę po 31 października buraków
i kukurydzy. Dla nich jesienny termin graniczny stosowania nawozów
mineralnych o zawartości azotu do 6 % z przyoranymi resztkami pożniwnymi
to 30 listopada.
2)

Umowę kontrakcyjną lub dowód dostawy buraków, kukurydzy, potwierdzające
uprawnienia do zastosowania nawozów mineralnych o zawartości azotu do 6 %
po 31 października, należy przechowywać przez 3 lata licząc od dnia dostawy
buraków, kukurydzy, która nastąpiła po 31 października.

2. Terminów wskazanych w tabeli 1 nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty,
namioty foliowe).

1.4 Warunki przechowywania
nawozów naturalnych oraz
postępowanie
z odciekami
1. Płynne i stałe nawozy naturalne należy przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób,
zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i ziemi.
2. Podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne
muszą zapewnić możliwość bezpiecznego dla środowiska przechowywania nawozów naturalnych
(produkowanych w gospodarstwie lub przyjętych od innego gospodarstwa) przez okres, gdy ich rolnicze
wykorzystanie nie jest możliwe. Wymaga to zapewnienia odpowiedniej pojemności szczelnych
i przykrytych zbiorników na nawozy płynne oraz odpowiedniej powierzchni miejsc przechowywania
nawozów stałych, przy czym dopuszcza się przykrycie zbiornika na gnojowicę osłoną elastyczną.
W przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany w budynku
inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu. Obowiązek posiadania zbiorników na płynne nawozy
naturalne oraz miejsc przechowania stałych nawozów naturalnych nie dotyczy prowadzących działalność,
o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne, posiadających do 5 DJP zwierząt wg
stanu średniorocznego.
3. Adresaci Programu działań, na podstawie pisemnej umowy, mogą przekazać część lub całość
wytwarzanych w gospodarstwie nawozów innemu rolnikowi lub np. do biogazowni rolniczej. Przekazanie
i przyjęcie nawozów naturalnych należy udokumentować na piśmie, poprzez wskazanie danych
przekazującego i przyjmującego nawozy, rodzajów i ilości przekazywanych nawozów, daty/dat
ich przekazania oraz celu ich wykorzystania (np. do nawożenia gruntów, do biogazowni, do produkcji
podłoża do pieczarek). Pisemne poświadczenie przekazania i przyjęcia nawozów naturalnych przekazujący
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i przyjmujący nawozy przechowują przez 3 lata od dnia jego sporządzenia. Przykładowa umowa została
przedstawiona w załączniku nr 4 do Programu.
4. Pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz powierzchnia miejsc przechowywania nawozów
stałych, powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy, chyba że podlegają one
w międzyczasie innym procesom technologicznym przetwarzania (np. separacji, kompostowaniu
aeracyjnemu, pirolizie, fermentacji w biogazowni itp.) lub przekazaniu/sprzedaży. Obliczenie wymaganej
wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych poprzedza obliczenie przelotowości
zwierząt w grupie technologicznej, a następnie wyliczenie stanów średniorocznych. Wyliczone stany
średnioroczne zwierząt przelicza się na DJP. Sposób obliczenia sztuk przelotowych zwierząt i stanu
średniorocznego zawiera załącznik nr 5 do Programu. Natomiast sposób obliczania wymaganej
pojemności zbiorników oraz wymaganej powierzchni miejsc przechowywania nawozów naturalnych
podano w załączniku nr 6 do Programu.
5. Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez 16 tygodni od dnia utworzenia każdej z pryzm,
przechowywanie obornika bezpośrednio na:
1) gruntach ornych na terenie wydzielonych gmin wymienionych w załączniku nr 2 do Programu od
5 marca do 20 października;
2) gruntach ornych na terenie wydzielonych gmin wymienionych w załączniku nr 3 do Programu od
15 lutego do 15 listopada;
3) na gruntach ornych na terenie gmin innych niż wymienione w załączniku nr 2 i załączniku nr 3
w okresie od 1 marca do 31 października;
oraz
4) na łąkach trwałych lub pastwiskach trwałych w okresie od 1 marca do 30 listopada,
przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym
spadku do 3%, na terenie niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 20 m od linii
brzegu wód powierzchniowych,
b) lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie
lub szkicu działki, które przechowuje przez 3 lata,
c) rolnicze wykorzystanie złożonego obornika następuje w okresie wegetacyjnym, w którym został on
złożony bezpośrednio na gruntach ornych, łąkach trwałych lub pastwiskach trwałych. Datę rolniczego
zastosowania obornika umieszcza się na mapce lub szkicu, o którym mowa w lit. b),
d) w przypadku potrzeby ponownego złożenia obornika na pryzmie w aktualnym i kolejnym sezonie
wegetacyjnym, pryzmy muszą być lokalizowane w innym miejscu.
6. Przez cały rok zabronione jest przechowywanie pomiotu ptasiego bezpośrednio na niezabezpieczonym
gruncie.
7. Zabronione jest również składowanie i przechowywanie kiszonek bezpośrednio na niezabezpieczonym
gruncie, ponieważ może powodować to przedostawanie się odcieków do gruntu i wód. Kiszonki należy
przechowywać w szczególności w silosach, w rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z foli
i sieczki oraz pod przykryciem foliowym.
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8. Zabronione jest składowanie i przechowywanie nawozów naturalnych oraz kiszonek w odległości
mniejszej niż 20 m od studni, od linii brzegu wód powierzchniowych oraz źródeł i ujęć wody, jeżeli
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
9. Prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne są zobowiązani
do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów
naturalnych do wymogów podanych w Programie działań w terminie do:
1) 31.12.2021 r. – termin wymagany dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej
40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg
lub 750 stanowisk dla macior;
2) 31.12.2021 r. – termin wymagany dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w liczbie
równej lub większej 210 DJP, innych niż prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej
40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg
lub 750 stanowisk dla macior;
3) 31.12.2023 r. – termin wymagany dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w liczbie
równej lub większej 40 DJP do mniej niż 210 DJP;
4) 31.12.2025 r. – termin wymagany dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w liczbie
równej lub większej 5 DJP, do mniej niż 40 DJP;
5) dla podmiotów rozpoczynających działalność rolniczą lub przejmujących gospodarstwa termin
dostosowania, o którym mowa w pkt od 2–4 wydłuża się o 2 lata.
10. Utrzymywanie zwierząt futerkowych w wyniesionych klatkach i bateriach klatek z ażurową podłogą pod
osłoną otwartych, półotwartych budynków oraz budowli w tym wiat i szop, wymaga bezwzględnie
zabezpieczenia znajdującego się pod nimi gruntu przed depozycją odchodów. Zabezpieczenie to należy
wykonać szczelną i litą, mechanicznie odporną na uszkodzenia powierzchnią (najlepiej betonową)
o odpowiednim wyprofilowaniu zabezpieczającym przed przedostawaniem się odcieku do wód lub gruntu.
Poza systemem pastwiskowym z regularną zmianą zadarnionych kwater, zabrania się umieszczania klatek
dla zwierząt futerkowych z ażurową podłogą, bezpośrednio na gruncie.
11. Zabrania się mieszania i wspólnego przechowywania odchodów zwierząt futerkowych mięsożernych
z odpadami pochodzącymi z przygotowania paszy dla tych zwierząt.

1.5 Dawki i sposoby nawożenia
azotem
1. Prowadzący działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne, posiadający
gospodarstwo o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych (stanowiących jego własność,
dzierżawionych przez niego lub będących w jego użytkowaniu lub w użytkowaniu wieczystym), lub
uprawiający warzywa na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub utrzymujący obsadę większą
niż 60 DJP wg stanu średniorocznego opracowuje plan nawożenia azotem.
Plan nawożenia azotem opracowywany jest corocznie, odrębnie dla każdego pola (roślinopola).
W gospodarstwach prowadzących chów lub hodowlę zwierząt oraz w gospodarstwach przyjmujących
nawozy naturalne ważnym elementem planu nawożenia azotem jest prawidłowe zagospodarowanie
nawozów naturalnych. Ilość nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie i ilość azotu w tych
nawozach należy obliczyć na podstawie stanów średniorocznych zwierząt wyznaczonych zgodnie
z załącznikiem nr 5 do Programu i średniej produkcji nawozów oraz koncentracji azotu podanych
w załączniku nr 7 do Programu.
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W przypadku zbywania nawozów do obliczenia ilości nawozów naturalnych wytwarzanych
w gospodarstwie i przeznaczonych do zbycia oraz ilości azotu w tych nawozach zobowiązany jest
zbywający.
Następnie należy zaplanować sposób dystrybucji nawozów naturalnych na poszczególne pola w taki
sposób, aby w ciągu roku nie przekroczyć dopuszczalnej dawki azotu z nawozów naturalnych w czystym
składniku, tj. 170 kg N/ha UR.
Jeśli ilość nawozów naturalnych powstających w gospodarstwie jest tak duża, że nie może być
zagospodarowana na gruntach gospodarstwa w sposób bezpieczny dla środowiska (tak by nie była
przekroczona dawka 170 kg N/ha UR), nadwyżki nawozów można zbyć.
Fakt zbycia nawozów musi być udokumentowany umową pisemną. Umowę należy przechowywać przez
3 lata od dnia jej sporządzenia. Przykładowa umowa została przedstawiona w załączniku nr 4 do
Programu.
Dawki mineralnych nawozów azotowych należy wyznaczyć w sposób przedstawiony w załączniku nr 8 do
Programu lub z wykorzystaniem programu doradztwa nawozowego uwzględniającego założenia
przedstawione w tym załączniku.
W gospodarstwach, które są zobowiązane do opracowania planu nawożenia azotem nie można stosować
wyższych dawek nawozów niż wynikające z planu nawożenia azotem.
Plan nawożenia azotem przechowuje się w gospodarstwie przez 3 lata od dnia jego sporządzenia.

2. W gospodarstwach, których nie obejmuje obowiązek opracowania planu nawożenia azotem, nawozy
azotowe można stosować w dawkach nie przekraczających maksymalnych dawek ze wszystkich źródeł dla
upraw w plonie głównym, podanych w załączniku nr 9 do Programu.
3. Wszystkie podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo
wodne zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z
nawożeniem (tj. termin stosowania, rodzaj nawozu, zastosowana dawka w kg N/ha, termin przyorania
nawozu naturalnego, obszar/powierzchnia oraz uprawa). Dokumentację należy przechowywać przez 3 lata
od dnia jej sporządzenia.
4. Powyższych zasad nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty
foliowe), wykorzystujących technologię zamkniętego obiegu wody.
5. W przypadku utrzymywania zwierząt w systemie otwartym lub na pastwisku, łączne obciążenie
powierzchni nawozami naturalnymi nie może przekraczać 170 kg N/ha/rok. W przypadku, gdy w systemie
otwartym na skutek użytkowania przez zwierzęta, co najmniej 30 % powierzchni zostanie pozbawione
zadarnienia, kwaterę taką należy odkazić i wyłączyć z użytkowania do momentu uzyskania pełnego
odrostu runi.

2 Harmonogram planowanych działań oraz zasady aktualizacji
Programu
Harmonogram planowanych działań określonych w Programie zawiera załącznik nr 10 do Programu.
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3

Załączniki

Załączniki do Programu działań
Załącznik nr 1
Współczynniki przeliczeniowe sztuk rzeczywistych zwierząt na DJP

Gatunek/grupa technologiczna
zwierząt

Współczynnik
przeliczania sztuk
rzeczywistych na
DJP

Bydło
Buhaje
1,4
Krowy
1
Krowy powyżej 500 kg mc
1,2
Jałówki cielne
1
Jałówki powyżej 1 roku
0,8
Jałówki od ½ do 1 roku
0,3
Bydło opasowe powyżej 1 roku
0,9
Bydło opasowe od ½ do 1 roku
0,36
Cielęta do ½ roku
0,15
Świnie
Knury
0,4
Maciory
0,35
Warchlaki od 2 do 4 miesięcy
0,07
Prosięta do 2 miesięcy
0,02
Tuczniki
0,14
Konie ras dużych/Konie pozostałe
Ogiery, klacze, wałachy
1,2
Źrebaki powyżej 2 lat
1
Źrebaki od 1 roku do 2 lat
0,35
Źrebaki od ½ do 1 roku
0,5
Źrebięta do ½ roku
0,3
Konie ras małych (m.in. hucuł, konik polski)
Ogiery, klacze, wałachy
0,6
Źrebaki powyżej 2 lat
0,5
Źrebaki powyżej 1 roku
0,35
Źrebaki od ½ do 1 roku
0,2
Źrebięta do ½ roku
0,12
Owce
Owce powyżej 1 i ½ roku
0,1
Tryki powyżej 1 i ½ roku
0,12
Jagnięta do 3 i ½ miesiąca
0,05
Jarlaki tryczki
0,08
Jarlaki maciorki
0,1
Drób
Kury, kaczki
0,004
Kury do 18 tygodnia życia
0,0014

Gatunek/grupa
technologiczna zwierząt

Współczynnik
przeliczania sztuk
rzeczywistych na DJP

Kozy
Kozy matki
Koźlęta do 3,5 miesiąca
Koźlęta od 3,5 do 1/2 roku
Pozostałe kozy
Jelenie sika i Daniele
Byki
Łanie
Pozostałe
Lisy
Lisy pospolite samce
Lisy pospolite samice
Lisy pospolite inne
Lisy polarne samce
Lisy polarne samice
Lisy polarne inne
Jenoty
Jenoty samce
Jenoty samice
Jenoty inne
Norki
Norki samce
Norki samice
Norki inne
Nutrie
Nutrie samce
Nutrie samice
Nutrie inne
Króliki
Króliki samce
Króliki samice
Króliki inne
Szynszyle
Szynszyle samce
Szynszyle samice
Szynszyle inne
Tchórze

0,15
0,05
0,08
0,1
0,22
0,13
0,06
0,017
0,011
0,005
0,020
0,016
0,006
0,018
0,016
0,006
0,0042
0,0031
0,0015
0,009
0,008
0,004
0,007
0,0076
0,004
0,0012
0,0016
0,0007
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Kurczęta brojlery
0,0036
Gęsi
0,008
Indyki
0,024
Przepiórki
0,0003
Perlice
0,003
Gołębie
0,002
Inne zwierzęta o łącznej masie 500 kg, z wyłączeniem ryb

Tchórze samce
Tchórze samice
Tchórze inne

0,003
0,0016
0,0008
Strusie

Strusie afrykańskie
Strusie Emu i Nandu

0,2
0,1
1
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Załącznik nr 2
Wykaz gmin województwa dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego
i warmińsko – mazurskiego, na terenie których dopuszcza się stosowanie nawozów na gruntach ornych
w terminie od 5 marca do 20 października
Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

województwo dolnośląskie
gm. m. Kamienna Góra

020701 1
020702 2

gm. w. Kamienna Góra

020809 2

gm. w. Lewin Kłodzki

022102 1

gm. m. Jedlina-Zdrój
020813 5

w. Stronie Śląskie

022104 2

gm. w. Czarny Bór

022105 3

Głuszyca

022106 3

Mieroszów
020601 1

gm. m. Karpacz

020602 1

gm. m. Kowary

020603 1

gm. m. Piechowice

020604 1

gm. m. Szklarska Poręba

020703 3

gm. w. Podgórzyn

020609 2

gm. w. Stara Kamienica
Lubawka

020801 1

gm. m. Duszniki-Zdrój

020803 1

gm. m. Kudowa-Zdrój

020814 3

Szczytna
021002 1

021204 3

020608 2

gm. m. Świeradów-Zdrój
Mirsk

Kod obrębu

Nazwa obrębu
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

Kod obrębu

Nazwa obrębu

gm. m. Boguszów-Gorce

022101 1
026101 1

Jelenia Góra

020806 3

Bystrzyca Kłodzka

020813 3

Stronie Śląskie
020805 1

gm. m. Polanica-Zdrój
020502 5

w. Bolków

000 5

Mysłów

020502 5

w. Bolków

000 7

Płonina

020605 2

gm. w. Janowice Wielkie

000 2

Komarno

020605 2

gm. w. Janowice Wielkie

000 5

Mniszków

020606 2

gm. w. Jeżów Sudecki

000 3

Chrośnica

020607 2

gm. w. Mysłakowice

000 4

Gruszków

020704 2

gm. w. Marciszów

000 4

Nagórnik

020704 2

gm. w. Marciszów

000 5

Pastewnik

020704 2

gm. w. Marciszów

000 9

Wieściszowice

020808 5

w. Lądek-Zdrój

000 1

Karpno

020808 5

w. Lądek-Zdrój

000 2

Kąty Bystrzyckie

020808 5

w. Lądek-Zdrój

000 3

Konradów

020808 5

w. Lądek-Zdrój

000 4

Lutynia

020808 5

w. Lądek-Zdrój

000 5

Orłowiec

020808 5

w. Lądek-Zdrój

001 0

Wojtówka

020808 5

w. Lądek-Zdrój

001 1

Wrzosówka

Międzylesie

000 1

Boboszów

020804 1

gm. w. Nowa Ruda

000 1

Bartnica

020804 1

gm. w. Nowa Ruda

000 2

Bieganów

020804 1

gm. w. Nowa Ruda

000 5

Dworki

020810 3
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

Kod obrębu

Nazwa obrębu

020804 1

gm. w. Nowa Ruda

000 6

Dzikowiec

020804 1

gm. w. Nowa Ruda

000 7

Jugów

020804 1

gm. w. Nowa Ruda

000 8

Krajanów

020804 1

gm. w. Nowa Ruda

000 9

Ludwikowice

020804 1

gm. w. Nowa Ruda

001 2

Sokolica

020804 1

gm. w. Nowa Ruda

001 3

Sokolec

020804 1

gm. w. Nowa Ruda

001 4

Świerki

020804 1

gm. w. Nowa Ruda

001 6

Wolibórz

020812 5

w. Radków

000 2

Karłów

020812 5

w. Radków

000 3

Pasterka

022107 2

gm. w. Stare Bogaczowice

000 3

Gostków

022107 2

gm. w. Stare Bogaczowice

000 4

Jabłów

022107 2

gm. w. Stare Bogaczowice

000 6

Nowe
Bogaczewice

022108 2

gm. w. Walim

000 2

Glinno

022108 2

gm. w. Walim

000 4

Michałkowa

022108 2

gm. w. Walim

000 5

Niedźwiedzica

022108 2

gm. w. Walim

000 7

Rusinowa

022108 2

gm. w. Walim

000 8

Rzeczka

022108 2

gm. w. Walim

000 9

Walim

022604 5

w. Świerzawa

000 6

Podgórki

województwo małopolskie
120709 2
120702 1

gm. w. Mszana Dolna
gm. m. Mszana Dolna

120510 2

gm. w. Uście Gorlickie

120703 2

gm. w. Dobra

– 15 –

Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

120705 2

gm. w. Kamienica

120710 2

gm. w. Niedźwiedź

120711 2

gm. w. Słopnice

120902 2

gm. w. Lubień

120908 2

gm. w. Tokarnia

121007 3

Krynica-Zdrój
121008 2

gm. w. Łabowa

121011 3

Muszyna

121013 3

Piwniczna-Zdrój
121103 2

gm. w. Czarny Dunajec

121104 2

gm. w. Czorsztyn

121105 2

gm. w. Jabłonka

121106 2

gm. w. Krościenko nad
Dunajcem

121107 2

gm. w. Lipnica Wielka

121108 2

gm. w. Łapsze Niżne

121101 1

gm. m. Nowy Targ
121109 2

gm. w. Nowy Targ

121110 2

gm. w. Ochotnica Dolna

121111 2

gm. w. Raba Wyżna

121112 3

Rabka-Zdrój
121113 2

gm. w. Spytkowice

121114 2

gm. w. Szaflary

121504 2

gm. w. Bystra-Sidzina

121505 2

gm. w. Jordanów

121507 2

gm. w. Stryszawa

Kod obrębu

Nazwa obrębu
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

121508 2

gm. w. Zawoja

121701 1

Kod obrębu

Nazwa obrębu

gm. m. Zakopane
121702 2

gm. w. Biały Dunajec

121703 2

gm. w. Bukowina
Tatrzańska

121704 2

gm. w. Kościelisko

121705 2

gm. w. Poronin

121015 2

gm. w. Rytro

121508 2

gm. w. Zawoja

121102 3

Szczawnica
120509 2

Sękowa

000 1

Bartne

120509 2

Sękowa

000 3

Czarne

120509 2

Sękowa

000 4

Krzywa

120509 2

Sękowa

000 8

Nieznajowa

120509 2

Sękowa

001 0

Radocyna

120509 2

Sękowa

001 5

Wołowiec

120707 2

gm. w. Limanowa

000 2

Kanina

120707 2

gm. w. Limanowa

000 6

Lipowe

120707 2

gm. w. Limanowa

001 1

Mordarka

120707 2

gm. w. Limanowa

001 3

Pasierbiec

120707 2

gm. w. Limanowa

001 6

Siekierczyna

120707 2

gm. w. Limanowa

001 8

Stara Wieś

120707 2

gm. w. Limanowa

002 1

Wysokie

120708 2

gm. w. Łukowica

000 2

Jastrzębie

120708 2

gm. w. Łukowica

000 4

Młyńczyska

120708 2

gm. w. Łukowica

000 6

Przyszowa
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

Kod obrębu

Nazwa obrębu

120708 2

gm. w. Łukowica

000 7

Roztoka

120712 2

gm. w. Tymbark

000 5

Zawadka

120909 2

gm. w. Wiśniowa

000 5

Węglówka

121004 2

gm. w. Grybów

000 2

Cieniawa

121004 2

gm. w. Grybów

000 7

Binczarowa

121005 2

gm. w. Kamionka Wielka

000 7

Bogusza

121009 2

gm. w. Łącko

000 2

Brzyna

121009 2

gm. w. Łącko

000 6

Wola Piskulina

121009 2

gm. w. Łącko

000 7

Obidza

121009 2

gm. w. Łącko

001 0

Kicznia

121009 2

gm. w. Łącko

001 2

Szczereż

121009 2

gm. w. Łącko

001 6

Wola Kosnowa

121010 2

gm. w. Łososina Dolna

000 9

Skrzętla-Rojówka

121012 2

gm. w. Nawojowa

000 1

Bącza Kunina

121012 2

gm. w. Nawojowa

000 3

Homrzyska

121012 2

gm. w. Nawojowa

000 6

Złotne

121012 2

gm. w. Nawojowa

000 7

Żeleźnikowa Mała

121503 2

gm. w. Budzów

000 2

Bieńkówka

121506 5

w. Maków Podhalański

000 5

Wieprzec

121506 5

w. Maków Podhalański

000 6

Żarnówka

województwo podkarpackie
180103 2

gm. w. Czarna

180105 2

gm. w. Lutowiska

180704 2

gm. w. Komańcza

182101 2

gm. w. Baligród

– 18 –

Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Kod obrębu

Nazwa obrębu

w. Ustrzyki Dolne

000 1

Arłamów

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

000 2

Bandrów
Narodowy

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

000 3

Brelików

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

000 5

Daszówka

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

000 6

Dźwiniacz Dolny

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

000 8

Hoszowczyk

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

000 9

Hoszów

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 12

Jałowe

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 13

Jureczkowa

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 16

Leszczowate

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 17

Liskowate

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 19

Łobozew Górny

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 20

Łodyna

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 21

Moczary

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 23

Ropienka

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 24

Równia

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 33

Ustjanowa Górna

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 36

Wola Maćkowa

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 37

Wola Romanowa

180108 5

w. Ustrzyki Dolne

00 38

Zadwórze

180506 2

w. Krempna

000 1

Ciechania

180506 2

w. Krempna

000 2

Grab

180506 2

w. Krempna

000 3

Huta Polańska

180506 2

w. Krempna

000 7

Ożenna

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

182102 2

gm. w. Cisna

180108 5
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

Kod obrębu

Nazwa obrębu

180506 2

w. Krempna

00 12

Świerzowa

180506 2

w. Krempna

00 13

Wyszowatka

180506 2

w. Krempna

00 14

Żydowskie

180702 5

w. Dukla

000 3

Chyrowa

180702 5

w. Dukla

00 10

Kamionka

180702 5

w. Dukla

00 19

Ropianka

180702 5

w. Dukla

00 27

Wilsznia

180710 2

gm. w. Jaśliska

000 1

Czeremcha

180710 2

gm. w. Jaśliska

000 4

Lipowiec

180710 2

gm. w. Jaśliska

000 5

Posada Jaśliska

180710 2

gm. w. Jaśliska

000 6

Szklary

180710 2

gm. w. Jaśliska

000 7

Wola Niżna

180710 2

gm. w. Jaśliska

000 8

Wola Wyżna

180708 5

w. Rymanów

000 1

Bałucianka

180708 5

w. Rymanów

000 6

Królik Polski

180708 5

w. Rymanów

000 7

Królik Wołoski

180708 5

w. Rymanów

00 12

Puławy

180708 5

w. Rymanów

00 17

Wisłoczek

180708 5

w. Rymanów

00 18

Wołtuszowa

180708 5

w. Rymanów

00 21

Wólka

181301 2

gm. w. Bircza

00 13

Kuźmina

181301 2

gm. w. Bircza

00 23

Roztoka

181703 2

gm. w. Bukowsko

000 4

Kamienne

181703 2

gm. w. Bukowsko

000 5

Karlików

181703 2

gm. w. Bukowsko

00 11

Przybyszów
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

Kod obrębu

Nazwa obrębu

181703 2

gm. w. Bukowsko

00 13

Tokarnia

181703 2

gm. w. Bukowsko

00 14

Wola Piotrowa

181707 5

w. Zagórz

000 2

Choceń

181707 5

w. Zagórz

000 4

Kalinica

181707 5

w. Zagórz

000 5

Kamionki

181707 5

w. Zagórz

00 11

Sukowate

182105 2

gm. w. Solina

000 3

Bereżnica Wyżna

182105 2

gm. w. Solina

000 6

Górzanka

182105 2

gm. w. Solina

00 12

Radziejowa

182105 2

gm. w. Solina

00 14

Rybne

182105 2

gm. w. Solina

00 15

Sakowczyk

182105 2

gm. w. Solina

00 17

Studenne

182105 2

gm. w. Solina

00 19

Tyskowa

182105 2

gm. w. Solina

00 20

Werlas

182105 2

gm. w. Solina

00 21

Wola Górzańska

182105 2

gm. w. Solina

00 22

Wola Matiaszowa

województwo podlaskie
gm. m. Augustów

200101 1
200102 2
200104 3

gm. w. Augustów
Lipsk

200105 2

gm. w. Nowinka

200106 2

gm. w. Płaska

200107 2

gm. w. Sztabin

200902 2

gm. w. Giby

200903 2

gm. w. Krasnopol
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

200904 2

gm. w. Puńsk

200905 2

gm. w. Sejny
Dąbrowa Białostocka

201101 3
201102 2

Janów

201105 2

Kuźnica

201106 2

Nowy Dwór

201107 2

Sidra
Sokółka

201108 3
201110 2

Szudziałowo

201201 2

Bakałarzewo

201202 2

Filipów

201203 2

Jeleniewo

201204 2

Przerośl

201205 2

Raczki

201206 2

Rutka-Tartak

201207 2

Suwałki

201208 2

Szypliszki

201209 2

Wiżajny
Suwałki

206301 1

województwo śląskie
240201 1

gm. m. Szczyrk

240303 1

gm. m. Wisła
240309 2

gm. w. Istebna

241704 2

gm. w. Jeleśnia

241705 2

gm. w. Koszarawa

Kod obrębu

Nazwa obrębu
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Kod obrębu

Nazwa obrębu

gm. w. Łękawica

000 2

Łysina

241707 2

gm. w. Łękawica

000 4

Kocierz
Rychwałdzki

241710 2

gm. w. RadziechowyWieprz

000 1

Bystra

241710 2

gm. w. RadziechowyWieprz

000 2

Brzuśnik

241710 2

gm. w. RadziechowyWieprz

000 3

Juszczyna

241713 2

gm. w. Świnna

000 2

Pewel Ślemieńska

241713 2

gm. w. Świnna

000 3

Przyłęków

241713 2

gm. w. Świnna

000 4

Rychwałdek

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

241709 2

gm. w. Milówka

241711 2

gm. w. Rajcza

241712 2

gm. w. Ślemień

241714 2

gm. w. Ujsoły

241715 2

gm. w. Węgierska Górka

241706 2

gm. w. Lipowa

241707 2

województwo warmińsko-mazurskie
280503 2

Kalinowo

280605 2

Kruklanki

281304 3

Olecko
281305 2

Świętajno

281306 2

Wieliczki

281303 2

Kowale Oleckie

281801 2

Banie Mazurskie

281802 2

Dubeninki
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina
281803 3

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

Gołdap

Kod obrębu

Nazwa obrębu
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Załącznik nr 3
Wykaz gmin województwa dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego, na terenie których dopuszcza się
stosowanie nawozów na gruntach ornych w terminie od 15 lutego do 15 listopada
Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

województwo dolnośląskie
gm. m. Głogów

020301 1
020302 2

gm. w. Głogów

020304 2

gm. w. Kotla

020305 2

gm. w. Pęcław
Góra

020401 3
020402 2

gm. w. Jemielno

020403 2

gm. w. Niechlów
Wąsosz

020404 3
020506 2

gm. w. Wądroże Wielkie

020905 2

gm. w. Legnickie Pole

020908 2

gm. w. Ruja

020904 2

gm. w. Kunice

020906 2

gm. w. Miłkowice

020907 3

Prochowice

022006 3

Żmigród

026201 1

Legnica
021101 1

gm. m. Lubin
021102 2

gm. w. Lubin

021103 2

gm. w. Rudna
Ścinawa

021104 3
021502 2
021501 1

gm. w. Domaniów
gm. m. Oława

Kod obrębu

Nazwa obrębu
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

021504 2

gm. w. Oława

021701 2

gm. w. Borów

021603 2

gm. w. Grębocice

021605 3

Przemków

021704 3

Strzelin

021705 3

Wiązów
021801 2

gm. w. Kostomłoty

021802 2

gm. w. Malczyce

021803 2

gm. w. Miękinia

021804 3

Środa Śląska

022002 3

Prusice

022201 3

Brzeg Dolny
022202 2

gm. w. Wińsko
Wołów

022203 3
022301 2

gm. w. Czernica

022303 2

gm. w. Jordanów Śląski
Kąty Wrocławskie

022304 3
022305 2

gm. w. Kobierzyce

022306 2

gm. w. Mietków

022308 3

Siechnice
022309 2

gm. w Żórawina
Wrocław

026401 1

województwo lubuskie
gm. m. Kostrzyn nad Odrą

080101 1
080901 3

Babimost
080301 2

gm. w. Bledzew

080202 2

gm. w. Bobrowice

Kod obrębu

Nazwa obrębu
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

080102 2

gm. w. Bogdaniec

080902 2

gm. w. Bojadła

081103 2

gm. w. Brody

081003 2

gm. w. Brzeźnica

080203 2

gm. w. Bytnica

080402 3

Bytom Odrzański

080501 3

Cybinka

080903 3

Czerwieńsk
080204 2

gm. w. Dąbie

080103 2

gm. w. Deszczno

081001 1

gm. m. Gozdnica
080502 2

080201 1

gm. w. Górzyca
gm. m. Gubin

080205 2

gm. w. Gubin

081004 3

Iłowa

081104 3

Jasień

080904 3

Kargowa
080403 2

gm. w. Kolsko

080404 3

Kożuchów

080206 3

Krosno Odrzańskie
080701 2

gm. w. Krzeszyce

081105 2

gm. w. Lipinki Łużyckie

080702 3

Lubniewice
080801 2

081106 3

gm. w. Lubrza
Lubsko

080802 2
081101 1

gm. w. Łagów
gm. m. Łęknica

Kod obrębu

Nazwa obrębu
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

086101 1

gm. m. Gorzów Wielkopolski

086201 1

gm. m. Zielona Góra
Małomice

081005 3
080207 2

gm. w. Maszewo
Międzyrzecz

080302 3
081006 2

gm. w. Niegosławice
gm. m. Nowa Sól

080401 1
080405 2

gm. w. Nowa Sól

080406 3

Nowe Miasteczko

080905 3

Nowogród Bobrzański

080503 3

Ośno Lubuskie
080407 2

gm. w. Otyń

081107 2

gm. w. Przewóz

080504 3

Rzepin
080408 2

gm. w. Siedlisko

080803 2

gm. w. Skąpe

080305 3

Skwierzyna

081201 3

Sława
080703 2

gm. w. Słońsk

080505 3

Słubice

080906 3

Sulechów

080704 3

Sulęcin
080804 2

gm. w. Szczaniec

081202 3

Szlichtyngowa

081007 3

Szprotawa
080907 2

080805 3

gm. w. Świdnica
Świebodzin

Kod obrębu

Nazwa obrębu
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

080705 3

Torzym

080306 3

Trzciel
080908 2

gm. w. Trzebiechów

081108 2

gm. w. Trzebiel

081109 2

gm. w. Tuplice

080107 3

Witnica

081203 3

Wschowa
081008 2

gm. w. Wymiarki

080909 2

gm. w. Zabór
Zbąszynek

080806 3

gm. m. Żagań

081002 1
081009 2

gm. w. Żagań
gm. m. Żary

081102 1
081110 2

gm. w. Żary
województwo opolskie

160101 1

gm. m. Brzeg
160102 2

gm. w. Skarbimierz

160104 3

Lewin Brzeski

160501 3

Gogolin

160502 3

Krapkowice
160503 2

Strzeleczki

160504 2

gm. w. Walce
Prószków

160910 3
160901 2

gm. w. Chrząstowice

160902 2

gm. w. Dąbrowa

160903 2

gm. w. Dobrzeń Wielki

160905 2

gm. w. Łubniany

Kod obrębu

Nazwa obrębu
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Wykaz gmin
Kod gminy
Gmina

166101 1

Gmina
miejska

Gmina
wiejska

Nazwa gminy

160909 2

gm. w. Popielów

160911 2

gm. w. Tarnów Opolski

160912 2

gm. w. Tułowice

160913 2

gm. w. Turawa

160904 2

gm. w. Komprachcice
Opole

Kod obrębu

Nazwa obrębu
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Załącznik nr 4
Przykładowa umowa zbytu nawozów naturalnych

…………………………………………………
(miejscowość,
data)

Umowa zbytu

W
dniu
…........................
między
zbywającym:
.……………………………………………………………………………………………...,
zamieszkałym
w
…………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………,
legitymującym
się
dowodem
osobistym
..............................,
a
przyjmującym/nabywającym:
.………………………………………………………………………………………………,
zamieszkałym
w
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………, legitymującym się dowodem osobistym .............................., została zawarta następująca
umowa:

1) Zbywający zobowiązuje się dostarczać nabywającemu:
w okresie od ……….…………. do ….…….……….
nawóz naturalny:
- obornik w ilości ……………………… t, o zawartości azotu ………………........ kg N/t;
- gnojówka w ilości……………………. m3, o zawartości azotu ………………........ kg N/m3;
- gnojowica w ilości…………………... m3 (t), o zawartości azotu ………………........ kg N/m3
(kg N/t)
- pomiot ptasi/odchody w ilości………………. t (m3), o zawartości azotu ………………........ kg
N/t (kg N/m3)
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który
zostanie
wykorzystany
w
celu
…………………………………………………………………………… (podać cel wykorzystania
poszczególnych nawozów naturalnych).
2) Nabywający zobowiązuje się przyjmować nawóz naturalny po wcześniejszym ustaleniu ze
zbywającym/sprzedającym terminu dostawy.
3) Umowę spisano w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

…………….………………………
…………………………………….
Podpis przyjmującego nawóz
nawóz

Podpis zbywającego
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Załącznik nr 5
Sposób obliczania sztuk przelotowych zwierząt i stanu średniorocznego

Obliczenie sztuk przelotowych (przelotowości):
Sztuki przelotowe (przelotowość) – liczba zwierząt, które przebywały w danej grupie technologicznej
w ciągu roku.

1. Zwierzęta przebywające w danej grupie technologicznej rok lub dłużej:

2. Zwierzęta przebywające w danej grupie technologicznej krócej niż rok:

Obliczanie stanu średniorocznego:
Stan średnioroczny – średnia liczba zwierząt w poszczególnych grupach technologicznych.

1. Zwierzęta przebywające w danej grupie technologicznej rok lub dłużej:

2. Zwierzęta przebywające w danej grupie technologicznej krócej niż rok:
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Załącznik nr 6
Sposób obliczania minimalnej wielkości miejsc do przechowywania nawozów naturalnych
Tabela 1. Sposób obliczania pojemności płyty obornikowej lub pojemności zbiornika na
gnojowicę albo gnojówkę dla gatunków innych niż drób

Lp.

Rodzaj
wyposażenia

Pojemność
płyty/zbiornika
na 1 DJP (m3)

Współczynnik
odliczenia okresu
pastwiskowego

Współczynnik
odliczenia systemu
i wyposażenia

Pojemność
płyty/zbiornika (m3)

1.

Płyty
obornikowe

2,7 *)

A

D

X1 = 2,7 x A x D x
nDJP

2.

Zbiorniki
na gnojówkę

1,8 *)

B

F

X2 = 1,8 x B x F x
nDJP + G

3.

Zbiorniki
na gnojowicę

7,8 *)

C

E, F

X3 = 7,8 x C x E x F
x nDJP + G

W przypadku chowu krów mlecznych podane w tabeli pojemności płyty/zbiornika dotyczą kategorii
krów mlecznych 1. Dla pozostałych kategorii krów (2 i 3) podane wartości należy zwiększyć
odpowiednio o 10 i 20%.
*)

Tabela 2. Sposób obliczania pojemności płyty obornikowej i pojemności zbiornika na gnojówkę
dla drobiu

Lp.

Rodzaj
wyposażenia

Pojemność
płyty/zbiornika
na 1 DJP ( m3)

Współczynnik
odliczenia okresu
pastwiskowego

1.

Płyty
obornikowe

1,8

A

Współczynnik
Pojemność
odliczenia systemu
płyty/zbiornika (m3)
i wyposażenia

D

X1 = 1,8 x A x D x
nDJP
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2.

Zbiorniki
na gnojówkę

1.
2.

3.

1,3

B

E, F

X2 = 1,3 x B x E x F
x nDJP + G

nDJP – liczba zwierząt w gospodarstwie wyrażoną w DJP.
X1-X3 – pojemność płyty obornikowej lub pojemność zbiornika na gnojówkę albo gnojowicę
stanowiąca iloczyn liczby zwierząt w gospodarstwie wyrażonej w DJP i okresu pastwiskowego i
pojemności płyty obornikowej lub pojemności zbiornika na gnojówkę albo gnojowicę na 1 DJP.
W przypadku sprzedaży/przekazania/zbycia obornika lub gnojowicy uzyskaną wartość X należy
procentowo
pomniejszyć
o
poświadczoną
dokumentem
wielkość
sprzedanych/przekazanych/zbytych nawozów. W przypadku stosowania obornika lub
gnojowicy dla celów kogeneracji energii w tym spalania, uzyskaną wartość X należy
procentowo pomniejszyć o poświadczoną dokumentacją instalacji, ilość nawozów zużytych na
ten cel.
A, B, C – współczynniki odliczenia okresu pastwiskowego – współczynnik ma zastosowanie
jeśli utrzymywane w gospodarstwie zwierzęta korzystają z wypasu na pastwisku. Dla zwierząt
utrzymywanych bez pastwiska wartość współczynników A, B, C przyjmuje wartość = 1. Dawka
azotu nawozów naturalnych na obszarach pastwisk nie może przekroczyć 170 kg N/rok.
A – dla płyt obornikowych,
B – dla zbiorników na gnojówkę,
C – dla zbiorników na gnojowicę.

4.

D, E, F – współczynniki odliczenia ze względu na zastosowane rozwiązania systemów
utrzymania oraz wyposażenie techniczne.
D – system bezściołowy dla drobiu, system częściowo-rusztowy dla świń,
E – podsuszanie pomiotu w chowie drobiu, separowanie gnojowicy (tylko faza
ciekła),
F – zadaszenie płyty obornikowej lub przykrycie zbiornika na gnojowicę, w sposób
zabezpieczający przed przedostawaniem się opadów (np. osłoną elastyczną).
G – współczynnik doliczenia odcieku z powierzchni wybiegu. Wartość współczynnika
wyrażoną w m3 oblicza się ze wzoru G = P x 0,25, gdzie P wyraża powierzchnię wybiegów w
m2. Dla wybiegów zadaszonych współczynnika G nie uwzględnia się (wartość = 0).

5.

6.

W przypadku stosowania w gospodarstwie ciągłych kompleksowych procesów
technologicznych przetwarzania nawozów naturalnych (produkcja biogazu, kompostowanie
aeracyjne, piroliza, spalanie itp.) stosuje się tylko jeden wspólny współczynnik („H”), którego
wartość wynosi H = 0,5 dla wszystkich rodzajów wyposażenia.
Niezbędną powierzchnię płyt obornikowych (m2) w stosunku do jej pojemności (m3) wylicza się
dzieląc wartość X1 przez deklarowaną wysokość składowania, wynikającą z posiadanych przez
rolnika środków technicznych.
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Tabela 3. Wartości współczynników odliczenia
Współczynnik

Gatunek/typ użytkowości zwierząt

Lp.

A

B

C

D

E

F

1.

Bydło mleczne

0,7

0,8

0,7

-

0,7

0,8

2.

Bydło mięsne

0,5

0,8

0,7

-

0,7

0,8

3.

Konie

0,7

0,8

-

-

-

0,8

4.

Owce, kozy

0,5

0,8

-

-

-

0,8

5.

Jelenie, daniele, króliki

0,2

0,8

-

-

-

0,8

6.

Świnie

0,7

0,8

0,7

0,8

0,7

0,8

7.

Drób

0,8

0,8

-

0,7

0,8

0,8

8.

Pozostałe

-

-

-

-

-

0,8
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Średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich
azotu w zależności od gatunku zwierzęcia, jego wieku i wydajności oraz systemu utrzymania
SYSTEM UTRZYMANIA
Głęboka ściółka
Obornik

Płytka ściółka
Obornik

Bezściółkowo

Gnojówka

Gatunek/grupa
technologiczna
zwierząt
Produkcja Zawartość Produkcja Zawartość
(t/rok)

(kg N/t)

(t/rok)

(kg N/t)

Gnojowica/pomiot/
odchody*)

ProdukProdukcja Zawartość
Zawartość
cja
(kg N/t
(m3 lub
(kg N/m3)
3
lub m3)
(m /rok)
t/rok)

Wartość współczynnika odliczenia
koncentracji „w”1), 2)

Załącznik nr 7

Bydło
Buhaje

19,0

3,1

10,5

3,3

5,8

3,4

22,0

3,5

-

Krowy mleczne 1 a)

18,8

2,6

10,0

2,8

6,2

2,7

17,6

3,4

0,87

Krowy mleczne 2

b)

23,8

3,1

14,8

3,3

7,6

3,2

23,0

4,0

0,87

Krowy mleczne 3

c)

26,0

3,7

16,2

4,0

8,4

3,8

25,4

4,5

0,85

Jałówki cielne

18,4

3,0

8,5

3,2

5,4

3,1

16,4

3,4

-

Jałówki powyżej
1 roku życia

12,4

2,8

6,0

2,8

5,8

2,7

11,6

2,9

-

Jałówki od ½
do 1 roku życia

7,8

3,4

3,6

3,5

2,4

3,7

6,8

4,7

-

Cielęta do ½ roku
życia

2,4

3,8

1,6

2,8

1,4

3,2

2,6

3,2

-

Bydło opasowe
od ½ do 1 roku

12,0

2,6

5,0

3,1

3,8

3,4

10,0

4,5

-

Bydło opasowe
powyżej 1 roku

15,0

3,0

7,0

2,7

6,9

2,9

14,2

3,2

-

Świnie
Knury

5,5

3,1

3,2

3,1

1,9

3,3

4,6

3,6

0,85

Lochy

5,0

3,9

3,7

4,0

1,8

4,2

4,6

4,3

0,79

Warchlaki od 2
do 4 miesięcy życia

1,5

2,9

1,0

1,5

0,5

0,8

1,4

3,0

0,79

Prosięta do 2
miesięcy życia

0,5

1,8

0,3

0,9

0,2

0,4

0,7

2,0

-

Tuczniki

2,0

4,2

1,5

4,4

1,0

4,6

1,9

4,6

0,75
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Konie duże
Ogiery

8,5

5,0

5,0

1,7

2,0

1,9

Klacze, wałachy

8,5

5,2

5,5

1,9

2,4

2,1

Źrebaki powyżej
2 lat życia

6,5

4,2

5,5

1,5

1,7

1,8

Źrebaki powyżej
1 roku życia

6,0

3,2

4,0

1,4

1,4

1,3

Źrebaki od ½
do 1 roku życia

2,5

2,7

2,0

1,3

1,2

0,9

Źrebięta do ½ roku
życia

1,6

0,15

1,0

0,8

0,7

0,5

-

Konie małe
Ogiery

5,4

2,5

4,0

0,8

1,5

0,9

Klacze, wałachy

5,4

2,6

4,5

0,9

1,7

1,0

Źrebaki powyżej
2 lat życia

4,5

2,1

4,5

0,8

1,2

0,9

Źrebaki powyżej
1 roku życia

4,0

1,6

3,4

0,7

1,0

0,7

Źrebaki od ½
do 1 roku życia

1,7

1,4

1,4

0,6

0,8

0,5

Źrebięta do ½ roku
życia

1,2

0,07

0,7

0,4

0,7

0,3

-

Owce
Tryki powyżej 1
i ½ roku życia

1,4

6,7

Owce powyżej 1
i ½ roku życia

1,2

6,9

Jagnięta powyżej
3 i ½ miesiąca
życia

0,4

8,3

Jarlaki

0,7

10,5

-

Drób
Kury
Kury pomiot
podsuszony
Pisklęta

0,046

8,5

0,04*)

12,1*)

0,76

-

-

0,03*)

10,5*)

0,76

0,03

6,3

-

-

-
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Brojlery kurze

0,05

0,03*)

12,7

*)

17,0*)

0,76

Kaczki

0,064

6,1

0,06

Gęsi

0,036

14,5

0,04*)

17,0*)

0,81

15,4

*)

19,0

*)

0,81

16,2

*)

0,81

Indyki
Gołębie

0,067
0,01

0,06

14

0,009

*)

8,5

*)

0,81

Lisy i jenoty
Samiec

0,240**)

7,5*)

Samica

0,292*)

9,6*)

Inne

0,130*)

5,3*)

Samiec

0,091*)

13,4*)

Samica

0,080*)

16,5*)

Inne

0,060*)

9,5*)

-

Norki i tchórze

-

Króliki i nutrie
Samiec

0,15

2,9

0,13

3,1

0,210*)

3,5*)

Samica

0,17

3,2

0,11

3,3

0,230*)

3,8*)

Inne

0,08

2,6

0,05

2,8

0,110*)

3,2*)

-

Szynszyle
Samiec

0,026

2,6

0,018*)

2,9*)

Samica

0,032

3,1

0,021*)

3,5*)

Inne

0,023

2,0

0,012*)

2,3*)

-

Kozy
Kozy matki

1,2

8,4

Koźlęta do 3,5
miesiąca

0,4

9,4
-

Koźlęta od 3,5
miesiąca do 1,5
roku

0,8

6,9

Inne

1,0

8,0

-

Jelenie szlachetne3)
Byki
Łanie
Inne

1,8
1,6
0,8

8,3
8,7
2,1

Jelenie sika i Daniele3)

Byki
Łanie
Inne

1,4
1,3
0,6

4,5
5,1
1,6

Pozostałe gatunki
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Strusie
afrykańskie3)

0,8

1,75

Strusie Emu
i Nandu3)

0,5

1,5

Inne zwierzęta
o łącznej masie
500 kg,
z wyłączeniem
ryb

12,0

6,0

Osad
pofermentacyjny
z biogazowni
rolniczych –
fermentacja
„mokra”

2,8 **), 4)

-

Separowana gnojowica faza ciekła
Bydło

2,8

-

Świnie

4,2

-

Bydło

3,4

-

Świnie

5,2

-

Separowana gnojowica faza stała

W systemie bezściółkowym dla drobiu pozyskiwany jest pomiot, a dla zwierząt futerkowych
mieszanina odchodów i niewielkiej ilości moczu. Wyłącznie dla tych kategorii produkcję
i koncentrację wyrażono w t/rok i kg N/t.
*)

Ze względu na dużą zmienność stosowanych w biogazowniach rolniczych receptur fermentatu,
podaną wartość można zastąpić rzeczywistą koncentracją azotu, wynikającą z laboratoryjnej analizy
chemicznej, wykonanej w uprawnionej do tego celu jednostce.
**)

a)

Krowy mleczne o wydajności mlecznej 6 tys. litrów.

b)

Krowy mleczne o wydajności mlecznej 6-8 tys. litrów.

c)

Krowy mleczne o wydajności mlecznej powyżej 8 tys. litrów.

1)

Podane objętości gnojowicy i gnojówki dotyczą poziomu 3–10% suchej masy w zależności od
gatunku oraz 1,5-20,0 suchej masy separatów, odpowiednio fazy ciekłej i stałej.

2)

Wartość współczynnik odliczenia koncentracji „w” stosuje się dla obliczenia rzeczywistej
koncentracji azotu w jednostce nawozów naturalnych, wynikającej z udokumentowanych przez
hodowcę i powszechnie uznanych praktyk żywieniowych, polegających na stosowaniu obniżonej
koncentracji białka w dawce pokarmowej wraz z suplementacją syntetycznymi aminokwasami,
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środków zwiększających strawność białka (enzymy), żywienia wielofazowego (minimum 4 fazy dla
drobiu i świń w obrębie jednej grupy technologicznej), dodatków zakwaszających i biopreparatów
do ściółki i gnojowicy.
Obliczenie właściwej koncentracji wykonuje się poprzez zastosowanie wzoru:

k = zawartość azotu x w
gdzie:
k – rzeczywista koncentracja azotu w jednostce nawozu naturalnego,
zawartość azotu – odpowiednia wartość z tabeli,
w – tabelaryczna wartość współczynnik odliczenia.
Dla jeleniowatych i strusi wskaźniki załącznika nr 7 odnoszą się do systemu otwartego, jako
jedynego stosowanego w kraju systemu utrzymania.
3)

4)

W przypadku biogazowni rolniczych, produkcję osadu pofermentacyjnego (z) oblicza się z
dokumentacji technologicznej całej instalacji.
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Załącznik nr 8
Sposób obliczania dawki nawozów azotowych mineralnych
Dawkę nawozów azotowych mineralnych oblicza się wg równania:
dawka Nmin. = potrzeby pokarmowe roślin – ∑ N z innych źródeł x równoważnik nawozowy –
ewentualna korekta dla roślin uprawianych po przedplonach lub międzyplonach bobowatych
Potrzeby pokarmowe roślin jest to ilość azotu pobierana z osiągalnym w gospodarstwie plonem,
tj. plon [t/ha] x pobranie jednostkowe azotu [kg N/t].
Tabela 1. Pobranie jednostkowe azotu
Pobranie składnika
Rodzaj uprawy

(kg N na 1 tonę produktu)

Zboża
Pszenica ozima

23,7

Pszenica jara

25,1

Jęczmień ozimy

22,3

Jęczmień jary

21

Żyto

21,6

Pszenżyto

24,1

Owies

22,2

Kukurydza/ziarno

22

Mieszanki zbożowe, ziarno

22

Gryka

41,7
Bobowate

Bobik, nasiona

8

Grochy, nasiona

8

Łubiny, nasiona

0

Soja, nasiona

15

Mieszanki zbożowo - bobowate/nasiona

15

Oleiste i przemysłowe
Rzepak, nasiona

44,5
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Pobranie składnika
Rodzaj uprawy

(kg N na 1 tonę produktu)

Len oleisty, nasiona

40,3

Len włóknisty, słoma

49,5

Gorczyca, nasiona

60,5

Słonecznik, nasiona

55

Tytoń, suche liście

50

Konopie

40
Korzeniowe

Ziemniak wczesny

3,3

Ziemniak późny

3,9

Burak cukrowy

2,5

Burak pastewny

2,5

Inne korzeniowe

2,5
Pastewne

Kukurydza, zielona masa

2

Koniczyna, zielona masa

0

Lucerna, zielona masa

0

Koniczyna z trawami, zielona masa

30*)

Lucerna z trawami, zielona masa

30*)

Bobowate/zboża, zielona masa

1,5

Trawy, zielona masa

5,1

Owies, zielona masa

4

Żyto, zielona masa

4,1

Słonecznik, zielona masa

4,2

Kapusta pastewna, zielona masa

4,2

Inne nie motylkowe, zielona masa

4

Inne motylkowe, zielona masa

4,8

Rzepak, zielona masa

4,5

Seradela, zielona masa

0
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Pobranie składnika
Rodzaj uprawy

(kg N na 1 tonę produktu)

Plantacje trwałe
Chmiel

75
Warzywa

Brokuł

3,7

Burak ćwikłowy

2,7

Cebula

1,9

Cykoria sałatowa

2,5

Fasola

3,4

Fenkuł

2,4

Jarmuż

4,6

Kalafior

3,2

Kalarepa

3

Kapusta brukselska

4,7

Kapusta pekińska

1,6

Kapusta głowiasta biała

2,3

Kapusta głowiasta czerwona

2,6

Kapusta włoska

3,8

Marchew

1,7

Ogórek

1,7

Por

2,6

Rzodkiewka

2

Pomidor

2

Pietruszka korzeniowa

3,5

Rzodkiewka

3,1

Sałata głowiasta

1,8

Sałata krucha

1,3

Seler korzeniowy

2,7

Szpinak

3,6
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Pobranie składnika
Rodzaj uprawy

(kg N na 1 tonę produktu)

Szparag
*)

25

Ilość azotu na każdy pokos

Tabela 2. Równoważniki nawozowe azotu z różnych źródeł w zależności od terminu stosowania
Termin stosowania

Źródło azotu

jesień

wiosna

Bydło

0,35

0,40

Świnie

0,40

0,45

Drób nieśny

0,40

0,45

Drób rzeźny

0,45

0,50

Pozostałe przeżuwacze, konie,
zwierzęta futerkowe
roślinożerne

0,30

0,35

Obornik

Gnojowica/pomiot/odchody
Bydło

0,50

0,60

Świnie

0,60

0,70

Drób nieśny – pomiot
podsuszany/nie

0,45/0,65

0,50/0,75

Zwierzęta futerkowe
mięsożerne

0,65

0,75

Pozostałe przeżuwacze,
zwierzęta futerkowe
roślinożerne

0,45

0,55

Bydło

0,55

0,75

Świnie

0,65

0,80

Drób nieśny

0,65

0,80

Drób rzeźny

0,65

0,80

Pozostałe przeżuwacze, konie,
zwierzęta futerkowe
roślinożerne

0,45

0,55

Gnojówka
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Termin stosowania

Źródło azotu

jesień

wiosna

Frakcja stała po separacji gnojowicy
Bydło

0,20

0,25

Świnie

0,25

0,30

Frakcja ciekła po separacji gnojowicy
Bydło

0,70

0,80

Świnie

0,75

0,85

Inne
Poferment z biogazowni

0,30

Korekta dawki N:
Obliczoną dawkę N pod rośliny uprawiane po przedplonach lub międzyplonach bobowatych należy
pomniejszyć o ilości wskazane w poniższej tabeli:
Tabela 3. Zmniejszenie dawki N pod roślinę następczą
Bobowate
Rodzaj
przedplonu

Zmniejszenie
dawki N pod
roślinę następczą

w czystym siewie

Bobowate
w mieszankach
z trawami lub zbożami

plon
główny

międzyplo
n

plon
główny

międzyplon

30 kg

15 kg

20 kg

10 kg

Przyorane
liście roślin
korzeniowych

25 kg

Na słomę pozostawioną do zaorania można zastosować dodatkowo nie więcej niż 30 kg N/ha, o ile
stanowisko przeznaczone jest pod zasiew ozimin.
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Załącznik nr 9
Maksymalne dawki nawozów azotowych dla upraw w plonie głównym N w kg/ha składnika
działającego

Rodzaj uprawy

Maksymalne dawki azotu
ze wszystkich źródeł *)
(N kg/ha)

Zboża
Pszenica ozima

200

Pszenica jara

160

Jęczmień

140

Żyto

120

Owies

120

Kukurydza na ziarno

240

Pszenżyto

180

Mieszanki zbożowe

100

Mieszanki zbożowe na ziarno

140

Okopowe
Ziemniaki wczesne

100

Ziemniaki późne

250

Buraki cukrowe

180

Buraki pastewne

200

Marchew pastewna

150

Brukiew

180

Rzepa

120
Oleiste

Rzepak

240

Inne oleiste

160

Rzepik

200

Słonecznik

100
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Rodzaj uprawy

Maksymalne dawki azotu
ze wszystkich źródeł *)
(N kg/ha)

Gorczyca

120

Rzodkiew oleista

120

Perko

140
Bobowate

Groch (także wg starego nazewnictwa peluszki,
grochopeluszki)

30

Bobik

30

Łubin

0

Bób

60

Wyka

20

Seradela

30

Soja

100

Lędźwian

60

Fasola

60

Fasolka szparagowa

60

Soczewica

20
Pastewne na zielonkę

Żyto, owies na zielonkę

120

Kukurydza na zielonkę

260

Bobowate na zielonkę

0

Mieszanki zbożowo - bobowate

100

Łąka 1 pokos

60

Łąka 2 pokosy

120

Łąka 3 pokosy

180

Łąka 4 pokosy

240

Grunt w użytkowaniu kośno-pastwiskowym

160

Koniczyna

30

Lucerna

30
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Rodzaj uprawy

Maksymalne dawki azotu
ze wszystkich źródeł *)
(N kg/ha)

Trawy

300

Motylkowe z trawami

100

Motylkowate drobnonasienne
Esparceta

30

Komonica

30

Nostrzyk

30
Pastewne

Kapusta pastewna

120

Dynia pastewna

80

Perko

140
Inne

Proso

140

Gryka

100

Facelia

100

Len

80

Mak

90

Tytoń

160

Konopie

120

Sorgo w tym zasiewy mieszane z kukurydzą

200

Wieloletnie
Trawy

250

Lucerna

0

Mieszanki różnych traw z motylkowatymi
drobnonasiennymi

100

Warzywa: rabarbar

200

szczaw

150

chrzan

200
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Rodzaj uprawy

Maksymalne dawki azotu
ze wszystkich źródeł *)
(N kg/ha)

Warzywa polowe
Burak ćwikłowy

150

Szpinak zwyczajny

150

Kapusta

300

Kalafior

350

Brokuł

250

Brukselka

250

Jarmuż

200

Kalarepa

150

Rzepa

140

Rzodkiew

140

Rzodkiewka

100

Brukiew

150

Marchew

200

Pietruszka

100

Seler

250

Pasternak

150

Koper

120

Koper włoski

120

Pomidor

180

Papryka

200

Oberżyna

180

Ogórek

200

Dynia

200

Cukinia

180

Kabaczek

180

Arbuz

150
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Rodzaj uprawy

Maksymalne dawki azotu
ze wszystkich źródeł *)
(N kg/ha)

Melon

150

Sałata

100

Cykoria

150

Endywia

120

Skorzonera

180

Salsefia

120

Cebula

200

Czosnek

120

Por

250

Szczypiorek

110

Szparag

200
Rośliny energetyczne

Miskant olbrzymi

100

Ślazowiec pensylwański

100

Pozostałe

80
Rośliny sadownicze

Drzewa owocowe

60

Krzewy owocowe

80

Truskawka

50
Uprawy szkółkarskie
polowe, gruntowe

Siewki liściastych

150

Siewki iglastych

120

Krzewy liściaste

140

Krzewy iglaste

80

Róże

150
Kwiaty
uprawy polowe, gruntowe
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Rodzaj uprawy

Tulipan

200

Narcyz

200

Mieczyk

250

Hiacynt

250

Lilia

180

Irys holenderski

200

Krokus

200

Szafirek

200

Konwalia

120

Zimowit

250

Słonecznik na kwiat cięty

160

Piwonia

60

Rośliny na suche bukiety

80

Inne uprawy
*)

Maksymalne dawki azotu
ze wszystkich źródeł *)
(N kg/ha)

170

Z nawozów mineralnych oraz organicznych, naturalnych w przeliczeniu na równoważniki
nawozowe.
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Załącznik nr 10
Harmonogram planowanych działań
Lokalizacja w Programie
Zakres regulacji

Rozdział/
podrozdział

Punkt

Początek
obowiązywania

Odpowiedzialny

1 marca 2018 r.

podmioty prowadzące
działalność, o której mowa w
art. 102 ust. 1 ustawy – Prawo
wodne

1 marca 2018 r.

podmioty ustawy – Prawo wodne

1 marca 2018 r.

podmioty ustawy – Prawo wodne

1 marca 2018 r.

podmioty ustawy – Prawo wodne

1 marca 2018 r.

podmioty ustawy – Prawo wodne

31 grudnia 2021 r.

podmioty prowadzące chów lub
hodowlę drobiu powyżej 40 000
stanowisk lub chów lub hodowlę
świń powyżej 2 000 stanowisk
dla świń o wadze ponad 30 kg lub
750 stanowisk dla macior oraz
pozostałe/inne podmioty
prowadzące chów lub hodowlę
zwierząt w liczbie nie mniejszej
niż 210 DJP*)

1.
2.2.1
Ograniczenia
rolniczego
wykorzystania
nawozów

2.
1.
2.2.2
2.
1.
2.2.3
2.

Okresy nawożenia

1.
2.3
2.
1.
3.
6.
7.

Warunki
przechowywania
nawozów
naturalnych
oraz postępowanie
z odciekami

8.
11.
2.4

2.
4.
9. 1)
9. 2)
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31 grudnia 2023 r.

podmioty prowadzące chów lub
hodowlę zwierząt w liczbie
równej lub większej 40 DJP
do mniej niż 210 DJP*)

31 grudnia 2025 r.

podmioty prowadzące chów lub
hodowlę zwierząt w liczbie
równej lub większej 5 DJP
do mniej niż 40 DJP*)

5 marca 2018 r.

podmioty zobowiązane
do przestrzegania Programu
działań na gruntach ornych na
terenie wydzielonych gmin
wymienionych w załączniku nr 2

15 lutego 2018 r.

podmioty zobowiązane
do przestrzegania Programu
działań na gruntach ornych na
terenie wydzielonych gmin
wymienionych w załączniku nr 3

1 marca 2018 r.

podmioty zobowiązane
do przestrzegania Programu
działań na terenie gmin innych
niż wymienione w załączniku nr
2 i załączniku nr 3 oraz podmioty
zobowiązane
do przestrzegania Programu
działań na łąkach
i pastwiskach

31 grudnia 2021 r.

podmioty ustawy Prawo wodne
utrzymujący zwierzęta futerkowe
w klatkach

1 marca 2018 r.

podmioty ustawy – Prawo wodne

2.
4.
9. 3)
2.
4.
9. 4)

5.1 a, b, c, d

5.2 a, b, c, d

5.3 a, b, c, d
5.4 a, b, c, d

10.

1.
2.
Dawki i sposoby
nawożenia azotem

2.5

3.
4.
5.

Dla podmiotów rozpoczynających działalność rolniczą lub przejmujących gospodarstwa termin
dostosowania wydłuża się o 2 lata.
*)
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wypełnienie upoważnienia ustawowego z art. 106 ust. 4
ustawy z dnia… – Prawo wodne (Dz. U. poz. …), które nakłada na Radę Ministrów
obowiązek przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze
źródeł rolniczych” w formie rozporządzenia.
Rada Wspólnoty Europejskiej w dniu 12 grudnia 1991 r. przyjęła dyrektywę 91/676/EWG
dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany
pochodzenia

rolniczego.

Celem

tzw.

dyrektywy

azotanowej

jest

zmniejszenie

zanieczyszczenia wód spowodowanego lub wywołanego przez azotany pochodzące ze źródeł
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wód. Zgodnie z zapisami dyrektywy
91/676/EWG państwa członkowskie UE mają do wyboru dwa sposoby wdrażania jej
postanowień. Wariant pierwszy polega na sporządzeniu, zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2
dyrektywy,

wykazu

wód

zanieczyszczonych

lub

zagrożonych

zanieczyszczeniem

w przypadku niepodjęcia środków zaradczych oraz ustanowienia wykazu obszarów
szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN),
a następnie przygotowania i wdrożenia programów działań na wyznaczonych OSN.
Natomiast w przypadku realizacji podejścia przewidzianego w art. 3 ust. 5 dyrektywy,
polegającego na ustanowieniu i wdrożeniu Programu działań na terenie całego kraju, państwo
członkowskie jest zwolnione z obowiązku wyznaczania wód wrażliwych i OSN.
Dyrektywa azotanowa zobowiązuje każdy kraj członkowski do prowadzenia monitoringu wód
powierzchniowych i podziemnych oraz dokonywania oceny stopnia eutrofizacji wód. Ponadto
państwa członkowskie mają obowiązek informowania Komisji Europejskiej o dokonanych
zmianach oraz przedkładania sprawozdania z każdego czteroletniego okresu realizacji
postanowień dyrektywy, w terminie 6 miesięcy od zakończenia danego cyklu. Na podstawie
informacji otrzymanych od państw członkowskich, Komisja publikuje sprawozdania zbiorcze
i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie. Raportowanie umożliwia Komisji
Europejskiej kontrolę i ocenę wypełniania obowiązków przez poszczególne państwa
członkowskie.
W Polsce od 2004 roku realizowany jest pierwszy wariant wdrażania postanowień dyrektywy
azotanowej.
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Transpozycja przepisów dyrektywy azotanowej do polskiego prawodawstwa przed dniem
1 maja 2004 r. odbyła się poprzez następujące akty prawne wraz z przepisami
wykonawczymi:
 ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519,
z późn. zm.),
 ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.),
 ustawę z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu – zastąpioną ustawą z dnia
10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.).
Bezpośrednią delegację prawną dla realizacji zadań przewidzianych w dyrektywie azotanowej
zawarto w obowiązującej od dnia 1 stycznia 2002 r. ustawie – Prawo wodne z dnia 18 lipca
2001 r. Zobowiązywała ona dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej do:
 określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do
tych wód należy ograniczyć,
 opracowania dla wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych programów działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
Określenie wód wrażliwych oraz obszarów szczególnie narażonych, jak również
wprowadzenie programów działań w trzech dotychczasowych cyklach realizacji postanowień
dyrektywy azotanowej w Polsce następowało w drodze aktów prawa miejscowego, jakimi są
rozporządzenia dyrektorów rzgw. Rozporządzenia były publikowane w dziennikach
urzędowych poszczególnych województw, których dotyczyły.
Pierwsze wyznaczenie wód wrażliwych i OSN w większości przypadków odbyło się pod
koniec 2003 roku, natomiast programy działań weszły w życie w maju 2004 r. W okresie od 1
maja 2004 r. do 30 kwietnia 2008 r. funkcjonowało 21 OSN, co stanowiło ok. 2%
powierzchni Polski. W drugim cyklu, dla okresu od 1 maja 2008 r. do 30 kwietnia 2012 r.,
wyznaczono 19 OSN, obejmujących ok. 1,5% powierzchni kraju. W trzecim cyklu
azotanowym, dla okresu od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2016 r., dyrektorzy regionalnych
zarządów gospodarki wodnej w drodze rozporządzeń wyznaczyli 48 obszarów szczególnie
narażonych, co stanowi 4,46 % powierzchni kraju.
Sposób i efekty realizacji wymogów dyrektywy azotanowej w Polsce podlegały ocenie
Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DGŚ) działającej przy Komisji Europejskiej.

Na

początku kwietnia 2004 roku, czyli jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
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DGŚ wskazała na konieczność dokonania pełnej identyfikacji wód wrażliwych i obszarów
szczególnie narażonych w Polsce.
W ocenie DGŚ w 2003 roku Polska wyznaczyła zbyt małą powierzchnię OSN, w związku z
tym zostaliśmy zobowiązani do dokonania ponownej analizy i poinformowania o jej
wynikach Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska jeszcze przed dniem akcesji. Kolejne uwagi do
procesu wdrażania dyrektywy azotanowej w kraju dotyczyły również zapisów programów
działań obowiązujących na OSN.
Rozmowy z Komisją Europejską można podzielić na dwa etapy: roboczy i formalny. W
trakcie roboczego etapu, przypadającego na okres 2004-2009, Komisja Europejska trzy razy
przedkładała Polsce stanowiska pisemne (kwiecień 2004 r., lipiec 2007 r., lipiec 2009 r.), a
przedstawiciele Komisji Europejskiej dwukrotnie uczestniczyli w wizytach technicznych w
Polsce (maj 2007 r. i grudzień 2008 r.). Ponadto na zlecenie Komisji Europejskiej instytut
badawczy Alterra przygotował dwie ekspertyzy (w listopadzie 2007 r. i w lipcu 2012 r.)
oceniające wyznaczenie w Polsce wód wrażliwych i OSN oraz udział Polski w eutrofizacji
Morza Bałtyckiego. Etap formalny, obejmujący lata 2010–2015, w którym Komisja
Europejska wystosowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia – Naruszenie nr
2010/2063 z 1 października 2010 r., a następnie 25 listopada 2011 r. uzasadnioną opinię nr
2010/2063.
Na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 26 czerwca 2013 r.
Komisja wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę o
stwierdzenie, że poprzez niewystarczające określenie wód, które mogą być dotknięte
zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego oraz niedostateczne wyznaczenie stref
zagrożenia, a także poprzez przyjęcie programów działań w rozumieniu art. 5 dyrektywy
91/676/EWG zawierających środki niezgodne z jej załącznikami II pkt. A(2) oraz III pkt 1(1)
i (3), Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 3 wraz z
załącznikiem I oraz art. 5 wraz z załącznikami II pkt A(2) oraz załącznikiem III pkt 1(1)(3)
dyrektywy 91/676/EWG. Trybunał Sprawiedliwości 20 listopada 2014 r. wydał niekorzystny
dla Polski wyrok.
W wyniku ustaleń kierownictwa resortu środowiska i resortu rolnictwa i rozwoju wsi,
będących następstwem orzeczenia TSUE w sprawie C-356/13, tzw. skarga azotanowa,
nastąpiła zmiana podejścia do realizacji dyrektywy azotanowej w Polsce, polegająca na
wdrożeniu Programu działań na terenie całego kraju, bez konieczności wyznaczania OSN.
Zapisy dające podstawę do wprowadzenia Programu działań na terenie całego kraju znalazły
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się w nowej ustawie – Prawo wodne. Program działań, który będzie obowiązywał na terenie
całego kraju, zostanie wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów.
Wśród najważniejszych obligatoryjnych działań, określonych w Programie znalazły się
działania odnoszące się do okresów, kiedy rolnicze wykorzystanie wszystkich nawozów
zawierających azot jest zakazane; pojemności zbiorników do przechowywania nawozów
naturalnych; czy ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów.
Podstawowym

celem

Programu

działań

jest

zmniejszanie

zanieczyszczenia

wód

spowodowanego lub wywołanego przez związki azotu pochodzące ze źródeł rolniczych oraz
zapobieganie dalszym zanieczyszczeniom tego rodzaju.
Podczas obowiązywania Programu, podejmowane działania będą ukierunkowane na
eliminowanie błędów w praktyce rolniczej, poprzez wdrożenie obowiązkowych środków
zaradczych do stosowania przez adresatów Programu działań, wskazanych w art. 107 ustawy
– Prawo wodne. Wsparciem dla realizacji działań będą szeroko prowadzone działania
informacyjne mające na celu edukowanie w zakresie dobrych praktyk rolniczych oraz pomoc
w

rozwiązywaniu

problemów

ochrony środowiska

istniejących

na

obszarze

ich

gospodarowania, m.in. przez doradztwo rolnicze.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002
r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia
24.03.2017

Nazwa projektu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych”

Źródło:
Upoważnienie ustawowe art. 106 ust. 4
ustawy z dnia …... – Prawo wodne (Dz. U.
poz. …..)

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
wiodące – Ministerstwo Środowiska
współpracujące – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Nr w wykazie prac ………………….

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Mateusz Sztobryn, DZW tel. 22 36 92 690
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W toku realizacji dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (dyrektywy azotanowej) Polska wyznaczała
dotychczas trzykrotnie obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN),
których powierzchnia osiągnęła w cyklu azotanowym (2012-2016) 4,46% powierzchni kraju. Podejmowane przez Polskę
działania nie spotkały się jednak z akceptacją Komisji Europejskiej. Komisja Europejska wniosła przeciwko Polsce
skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w dniu 20 listopada 2014 r. w przedmiotowej sprawie
C-356/13 orzekł o uchybieniu przez Polskę obowiązkom państwa członkowskiego.
W wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjęto decyzję o zmianie sposobu realizacji w
Polsce dyrektywy azotanowej, polegającej na rezygnacji z wyznaczania OSN i przyjęciu na obszarze całego kraju
jednego programu działań. Zgodnie z art. 3 ust. 5 dyrektywy azotanowej, państwo członkowskie zwolnione jest z
obowiązku wyznaczania OSN, jeśli ustanowi i będzie stosowało program działań na całym terytorium kraju. W związku
z powyższym w ustawie z dnia ... – Prawo wodne wprowadzono stosowne przepisy nakładające obowiązek opracowania
i wdrożenia na terenie całego kraju program działań mających na celu ograniczenie odpływu tych związków ze źródeł
rolniczych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Celem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze
źródeł rolniczych.
Efektem wdrożenia Programu ma być wypełnienie obowiązków Polski jako państwa członkowskiego oraz realizacja zadań
wynikających z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia ..... – Prawo wodne.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych obowiązujące na obszarze całego
kraju zostały wprowadzone m.in. w Niemczech, Austrii, Danii.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Gospodarstwa rolne

Wielkość
1.429,0 tys.

Źródło danych
Dane GUS za 2013 r.

Min. wł. Do spraw
gospodarki wodnej/

1

-

Oddziaływanie
Obowiązek stosowania się do
przepisów zawartych w
Programie oraz poniesienie
kosztów związanych z
dostosowaniem się do tych
przepisów
Dokonanie oceny skuteczności
działań wynikających z
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Programu; ustalenie stopnia
zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i
podziemnych związkami
azotu; dokonywanie przeglądu
i aktualizacji Programu
GIOŚ
1
Prowadzenie monitoringu
służącego ocenie skuteczności
programu działań oraz
ustaleniu stopnia
zanieczyszczenia wód
podziemnych związkami azotu
WIOŚ
16
Prowadzenie kontroli realizacji
działań wynikających z
Programu; prowadzenie
monitoringu służącego ocenie
skuteczności programu działań
oraz ustaleniu stopnia
zanieczyszczenia wód
powierzchniowych związkami
azotu
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0-10)
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
2014 r.)

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Podmioty prowadzące
produkcję rolną, w tym
działy specjalne, oraz
działalność, w ramach
której są
przechowywane lub
stosowane nawozy
zawierające azot.
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Podmioty prowadzące
produkcję rolną, w tym
działy specjalne, oraz
działalność, w ramach
której są
przechowywane lub
stosowane nawozy
zawierające azot.

Skutki
1

0

2

3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
X
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Łącznie (010)

10

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Wprowadzenie nowej regulacji nie powinno mieć zasadniczego wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
X środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu

Realizacja programu ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód spowodowanego lub
wywołanego przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych oraz zanieczyszczeniu wód.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Oceny skuteczności programu działań będzie dokonywał właściwy Minister podstawie wyników monitoringu
prowadzonego w ramach państwowego monitoringu środowiska (badania stężeń związków azotu w wodach
podziemnych i powierzchniowych).
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

04/22rch

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie wykazu substancji priorytetowych2)
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa

się

wykaz

substancji

priorytetowych,

stanowiący

załącznik

do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

MINISTER ŚRODOWISKA

1)

2)

3)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275), w brzmieniu nadanym przez załącznik I do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy
2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz.
UE L 226 z 24.08.2013, str. 1).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r.
w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 681), które zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy
z dnia ... – Prawo wodne traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia … (poz. …)
WYKAZ SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH

Lp.

Numer
CAS

1)

Numer

Nazwa substancji priorytetowej3)

2)

UE

Zidentyfikowana
jako priorytetowa
substancja
niebezpieczna

1

2

3

4

1

15972-60-8

240-110-8

Alachlor

2

120-12-7

204-371-1

Antracen

3

1912-24-9

217-617-8

Atrazyna

4

71-43-2

200-753-7

Benzen

5

nie dotyczy

nie dotyczy Bromowane difenyloetery

6

7440-43-9

231-152-8

Kadm i jego związki

X

7

85535-84-8

287-476-5

Chloroalkany, C10-13

X

8

470-90-6

207-432-0

Chlorfenwinfos

9

2921-88-2

220-864-4

Chloropiryfos (chloropiryfos
etylowy)

10

107-06-2

203-458-1

1,2-dichloroetan

5

X

X4)
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11

75-09-2

200-838-9

Dichlorometan

12

117-81-7

204-211-0

Ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) X

13

330-54-1

206-354-4

Diuron

14

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

15

206-44-0

205-912-4

Fluoranten

16

118-74-1

204-273-9

Heksachlorobenzen

X

17

87-68-3

201-765-5

Heksachlorobutadien

X

18

608-73-1

210-168-9

Heksachlorocykloheksan

X

19

34123-59-6

251-835-4

Izoproturon

20

7439-92-1

231-100-4

Ołów i jego związki

21

7439-97-6

231-106-7

Rtęć i jej związki

22

91-20-3

202-049-5

Naftalen

23

7440-02-0

231-111-4

Nikiel i jego związki

24

nie dotyczy

nie dotyczy Nonylofenole

25

nie dotyczy

nie dotyczy Oktylofenole6)

26

608-93-5

210-172-0

Pentachlorobenzen

X

X

X5)

X
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27

87-86-5

201-778-6

Pentachlorofenol

28

nie dotyczy

nie dotyczy Wielopierścieniowe

X

węglowodory aromatyczne
(WWA)7)

29

122-34-9

204-535-2

Symazyna

30

nie dotyczy

nie dotyczy Związki tributylocyny

31

12002-48-1

234-413-4

Trichlorob enzeny

32

67-66-3

200-663-8

Trichlorometan (chloroform)

33

1582-09-8

216-428-8

Trifluralina

X

34

115-32-2

204-082-0

Dikofol

X

35

1763-23-1

217-179-8

Kwas perfluorooktanosulfonowy

X

X8)

i jego pochodne (PFOS)

36

124495-18-7 nie dotyczy Chinoksyfen

37

nie dotyczy

nie dotyczy Dioksyny i związki
dioksynopodobne

38

74070-46-5

277-704-1

Aklonifen

39

42576-02-3

255-894-7

Bifenoks

40

28159-98-0

248-872-3

Cybutryna

X
X9)
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41

52315-07-8

257-842-9

Cypermetryna10)

42

62-73-7

200-547-7

Dichlorfos

43

nie dotyczy

nie dotyczy Heksabromocyklododekany

X11)

(HBCDD)

44

45

76-44-8/

200-962-3/

1024-57-3

213-831-0

886-50-0

212-950-5

Heptachlor i epoksyd heptachloru

X

Terbutryna

Objaśnienia:
1)
Numer substancji przypisany przez Chemical Abstract Service.
2)
Numer substancji zgodny z Europejskim Wykazem Istniejących Substancji o Znaczeniu Handlowym
(EINECS) lub Europejskim Wykazem Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS).
3)
W przypadku wskazania grupy substancji na potrzeby ustalania środowiskowych norm jakości, określa się
typowych pojedynczych przedstawicieli tej grupy, o ile nie określono wyraźnie inaczej.
4)
Tylko eter tetra-, penta-, heksa- i heptabromodifenylowy (odpowiednio numery CAS: 40088-47-9, 32534-819, 36483-60-0, 68928-80-3).
5)
Nonylofenol (numer CAS: 25154-52-3, numer UE: 246-672-0), w tym izomery 4-nonylofenol (numer CAS:
104-40-5, numer UE: 203-199-4) i 4-nonylofenol (rozgałęziony) (numer CAS: 84852-15-3, numer UE: 284-3255).
6)
Oktylofenol (numer CAS: 1806-26-4, numer UE: 217-302-5), w tym izomer 4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)fenol (numer CAS: 140-66-9, numer UE: 205-426-2).
7)
W tym benzo(a)piren (numer CAS: 50-32-8, numer UE: 200-028-5), benzo(b)fluoranten (numer CAS: 205-992, numer UE: 205-911-9), benzo(g,h,i)perylen (numer CAS: 191-24-2, numer UE: 205-883-8),
benzo(k)fluoranten (numer CAS: 207-08-9, numer UE: 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)piren (numer CAS: 193-395, numer UE: 205-893-2), z wyłączeniem antracenu, fluorantenu i naftalenu, które wymieniono odrębnie.
8)
W tym kation tributylocyny (numer CAS: 36643-28-4).
9)
Odnosi się to do następujących związków:
1) 7 polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (numer CAS: 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD
(numer CAS: 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (numer CAS: 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (numer CAS:
57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (numer CAS: 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (numer CAS: 35822-46-9),
1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (numer CAS: 3268-87-9);
2) 10 polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (numer CAS: 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF
(numer CAS: 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (numer CAS: 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (numer CAS:
70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (numer CAS: 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (numer CAS: 72918-21-9),
2,3,4,6,7,8-H6CDF (numer CAS: 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (numer CAS: 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9H7CDF (numer CAS: 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (numer CAS: 39001-02-0);
3) 12 dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, numer CAS: 3259813-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, numer CAS: 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, numer CAS: 32598-144), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, numer CAS: 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, numer CAS: 31508-00-6),
2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, numer CAS: 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, numer CAS: 57465-28-8),
2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, numer CAS: 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, numer CAS: 69782-90-
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7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, numer CAS: 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, numer CAS: 3277416-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, numer CAS: 39635-31-9).
10)
Numer CAS: 52315-07-8 odnosi się do izomerowej mieszaniny cypermetryny, alfa-cypermetryny (numer
CAS: 67375-30-8), beta-cypermetryny (numer CAS: 65731-84-2), teta-cypermetryny (numer CAS: 71697-59-1)
i zeta-cypermetryny (numer CAS: 52315-07-8).
11)
Odnosi się to do 1,3,5,7,9,11-heksabromocyklododekanu (numer CAS: 25637-99-4), 1,2,5,6,9, 10heksabromocyklododekanu (numer CAS: 3194-55-6), α-heksabromocyklododekanu (numer CAS: 134237-506), β-heksabromocyklododekanu (numer CAS: 134237-51-7) i γ-heksabromocyklododekanu (numer CAS:
134237-52-8).
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UZASADNIENIE
Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska stanowi wykonanie
upoważnienia ustawowego zawartego w art. 114 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U.
poz. ...).
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
6 maja r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 681).
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia … – Prawo wodne, zgodnie z art. 562
ust. 1 w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Minister Środowiska ma
obowiązek wydać nowe rozporządzenie określające wykaz substancji priorytetowych. Wykaz
substancji określony w załączniku do projektu rozporządzenia jest tożsamy z obecnie
obowiązującym wykazem substancji priorytetowych z rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie substancji priorytetowych.
Określenie liczby substancji do monitorowania w wodzie, jak i w biocie ma na celu
zapewnienie dobrego stanu wód. W przypadku niewydania przedmiotowego rozporządzenia
nie będzie możliwości prowadzenia przez WIOŚ i GIOŚ efektywnego monitoringu wód.
Projekt przedmiotowego rozporządzenia jest wypełnieniem obowiązku transpozycji
przepisów dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz.
WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
15, t. 5, str. 275), w brzmieniu nadanym przez załącznik I do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy
2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki
wodnej (Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str. 1).
Przewidziane w projekcie rozporządzenia czternastodniowe vacatio legis jest
wystarczające do wprowadzenia ww. wymogów.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.

–8–
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu
substancji priorytetowych.

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 114 ustawy z dnia … – Prawo wodne
(Dz. U. poz. …)

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Nr w wykazie prac …

Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia … – Prawo wodne, zgodnie z art. 562 ust. 1 w ciągu 18 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy Minister Środowiska ma obowiązek wydać nowe rozporządzenie określające wykaz substancji
priorytetowych. Wykaz tych substancji określony w załączniku jest tożsamy z obecnie obowiązującym wykazem
substancji priorytetowych. W przypadku niewydania przedmiotowego rozporządzenia nie będzie możliwości
prowadzenia monitoringu wód. Projekt przedmiotowego rozporządzenia transponuje do polskiego porządku prawnego
dyrektywę 2013/39/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającą dyrektywy 2000/60/WE
i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013,
str. 1), zwaną dalej „dyrektywą 2013/39/UE”.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie aktu wykonawczego – rozporządzenia będzie stanowiło podstawę do niezakłóconego prowadzenia monitoringu
wód przez instytucje prowadzące te działania w Polsce tj. WIOŚ i GIOŚ. Określenie liczby substancji do monitorowania
w wodzie, jak i w biocie oraz zaostrzenie środowiskowych norm jakości (EQS) dla obowiązujących już substancji, ma na
celu zapewnienie dobrego stanu wód, o którym mowa w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Dlatego też
monitoring wód jest niezmiernie istotny.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Kraje członkowskie Unii Europejskiej są zobligowane do transpozycji przepisów dyrektywy 2013/39/UE w zakresie
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej do prawodawstwa krajowego. Zgodnie z dyrektywą 2013/39/UE
państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej
wykonania do dnia 14 września 2015 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów.
Dyrektywa 2013/39/UE wiąże się przede wszystkim z rozszerzeniem listy substancji monitorowanych.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia
Grupa
Podmioty objęte nową
regulacją usytuowane na
obszarach ustanowionych
stref ochronnych ujęć wody
(głównie sektor wodnokanalizacyjny)
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Organizacje gospodarcze
reprezentujące małych i
średnich przedsiębiorców z
branży wodno-ściekowej i
kanalizacyjnej
Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska

Wielkość
Ok. 1.800
podmiotów

Źródło danych
Rocznik Statystyczny, 2010,
GUS: Zmiany strukturalne grup
podmiotów gospodarki
narodowej w rejestrze REGON
2014.

1

-

200 tys. użytkowników
pozwoleń
wodnoprawnych
(łącznie)
1

Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej

-

Oddziaływanie
Rozszerzenie wykazu
substancji priorytetowych
wpłynie na obowiązki tych
jednostek w zakresie
monitoringu wód.
Jako instytucja
współfinansująca rozszerzenie
aktualnie prowadzonego
monitoringu.
Uzyskiwanie pozwoleń
wodnoprawnych i pozwoleń
zintegrowanych.
Wdrożenie dyrektywy
dot. substancji priorytetowych
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Organy administracji
rządowej (regionalne
zarządy gospodarki
wodnej) i samorządowej
(marszałkowie
województw, starostowie)
właściwe w zakresie
wydawania pozwoleń
Wojewódzkie inspektoraty
ochrony środowiska

413

-

(objęcie monitoringiem
nowych substancji w biocie) –
konieczność dodatkowych
inwestycji w zakresie sprzętu
wykorzystywanego do
monitoringu wód.
Wydawanie pozwoleń
wodnoprawnych i pozwoleń
zintegrowanych.

Objęcie monitoringiem nowych
substancji w wodzie –
rozszerzenie aktualnego
monitoringu.
Wojewodowie
16
Nadzór na wojewódzkimi
inspektoratami ochrony
środowiska.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu substancji priorytetowych będzie przedmiotem konsultacji publicznych
i opiniowania z terminem 14 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag. Projekt zostanie również zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Dokument zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania następującym instytucjom:
1. Marszałkowie województw,
2. Wojewodowie,
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
4. Główny Inspektorat Sanitarny,
5. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy,
6. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie,
7. Klub Przyrodników,
8. Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
9. Państwowa Rada Ochrony Środowiska,
10. regionalne zarządy gospodarki wodnej,
11. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
12. wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
13. WWF Polska,
14. Biuro do spraw Substancji Chemicznych.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji publicznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
16

-

(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Brak bezpośredniego oddziaływania na sektor finansów publicznych, gdyż rozporządzenie ma
charakter techniczny i nie generuje kosztów. Koszty wynikające z obowiązku monitorowania
Źródła finansowania
substancji priorytetowych ujętych w przedmiotowym rozporządzeniu zostały określone
w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
duże przedsiębiorstwa Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało
oraz sektor mikro-,
bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
małych i średnich
w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, jednak wywrze wpływ pośredni
przedsiębiorstw
polegający na tym, że określony w rozporządzeniu wykaz substancji
priorytetowych powinien być uwzględniany w opracowywanych przez
przedsiębiorstwa programach ograniczania emisji, zrzutów i strat substancji
priorytetowych. W związku z tym przepisy zaproponowane w rozporządzeniu
stwarzają okres przejściowy dający możliwość na przystosowanie się
przedsiębiorstw do planowanych w przyszłości specjalnych programów
ograniczania substancji priorytetowych.
rodzina, obywatele
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie miało na celu
oraz gospodarstwa
skuteczną ochronę środowiska, w szczególności wód powierzchniowych przed
domowe
negatywnym wpływem substancji priorytetowych, mających negatywny
wpływ na ekosystemy i organizmy wodne oraz na zdrowie i życie ludzi.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu rozporządzenia
nie dotyczy
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: Projekt nie będzie miał wpływu na zwiększenie obciążeń regulacyjnych.
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na inne obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Podstawą ewaluacji będzie ocena Komisji Europejskiej z wypełnienia obowiązującej dyrektywy. Działania które będą
oceniane przez Komisję Europejską:
 państwa członkowskie do dnia 22 grudnia 2018 r. ustanowią i przedłożą KE uzupełniający program monitorowania
i wstępny program środków obejmujący nowo zidentyfikowane substancje;
 w kolejnej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, która będzie obowiązywać w latach
2021-, ocena stanu chemicznego wód zostanie wykonana w oparciu o substancje obowiązujące dla których zaostrzono
środowiskowe normy jakości (EQS);
 środowiskowe normy jakości (EQS) dla nowo zidentyfikowanych zostaną osiągnięte do końca 2027 r.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

56/04/KC

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
Na podstawie art. 126 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Wzory tablic informujących o granicach terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej
stref ochronnych ujęć wody, w tym ich rozmiar, kształt, kolor, wzór i wielkość napisu,
określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
MINISTER ŚRODOWISKA

1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. poz. 1457 i 2506), które
zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)
WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ
UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z białym
paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery 145 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Swis721BlkCn EU
(SwitzerlandCondBlack).
WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ
UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z białym
paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery 145 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Swis721BlkCn EU
(SwitzerlandCondBlack).
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WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ
UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z białym
paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery 145 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Swis721BlkCn EU
(SwitzerlandCondBlack).
WZÓR TABLICY OZNACZAJĄCEJ GRANICE TERENU OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ
UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 400 x 800 mm, koloru niebieskiego, z białym
paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery 145 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Swis721BlkCn EU
(SwitzerlandCondBlack).
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego
w art. 126 ustawy – Prawo wodne.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów tablic
informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Art. 126 ustawy – Prawo wodne
Nr w wykazie prac

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

nie dotyczy

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad nową ustawą – Prawo wodne zachodzi potrzeba przygotowania,
a następnie wydania rozporządzenia w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody, które
stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 126 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska, które określi wzory tablic
informujących o granicach terenu ochrony bezpośredniej i pośredniej stref ochronnych ujęć wody
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Analiza dotycząca rozwiązań występujących w innych krajach nie jest zasadna ze względu na fakt, że projekt tablicy
powinien uwzględniać sposób informowania o wprowadzeniu poszczególnych zakazów, jaki jest zwyczajowo przyjęty
w Polsce.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Podmioty
objęte
nową Ok. 1.800 podmiotów
regulacją
dotyczącą
ustanawiania stref ochronnych
ujęć wody (głównie sektor
wodno-kanalizacyjny)

Źródło danych
Oddziaływanie
Rocznik Statystyczny,
Obowiązek
2010, GUS: Zmiany
oznakowania stref
strukturalne grup
ochronnych
podmiotów gospodarki
narodowej w rejestrze
REGON 2014.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Przedmiotowy projekt rozporządzenia należy poddać konsultacjom publicznym z następującymi instytucjami:
1) wojewodami;
2) marszałkami województw;
3) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
4) Krajową Radą Gospodarki Wodnej;
5) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
6) Instytutem Ochrony Środowiska;
7) Państwowym Instytutem Geologicznym;
8) Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;
9) Instytutem na Rzecz Ekorozwoju;
10) Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu;
11) Krajową Izbą Gospodarczą;
12) NSZZ „Solidarność";
13) OPZZ;
14) Komenda Główna Policji;
15) Komenda Główna Straży Pożarnej;
16) Komenda Główna Straży Granicznej;
17) Związek Miast Polskich;
18) Unia Metropolii Polskich;
19) Stowarzyszenie Miasto dla Rowerów;
20) Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego
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Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
1 2
3
4 5 6 7
8
9 10

Łącznie
(0–10)
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-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych. Projekt rozporządzenia określa
jedynie wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody. Proponowane
przepisy mają charakter wyłącznie wykonawczy do ustawy – Prawo wodne.

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

Skutki
1

2

W ujęciu pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z … r.)

-

-

-

-

-

-

Łącznie
(0–10)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

W ujęciu niepieniężnym

Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe

3

5

10

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
jw.

Brak

Projekt rozporządzenia nie będzie miał bezpośredniego wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość.
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez
tak
nie
UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne: bezpieczeństwo

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Charakter przedmiotowego projektu rozporządzenia powoduje, że ewaluacja efektów regulacji jest niezasadna. Projekt
rozporządzenia określa bowiem jedynie wzór tablicy informacyjnej.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

26/04-KT

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód
morskich2)
Na podstawie art. 154 ust. 8 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód
morskich, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

1)

2)

3)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008,
str. 19).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich (Dz. U.
poz. 813), które zgodnie z art. 562 ust. 3 ustawy z dnia … – Prawo wodne traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia …
(poz. …)
Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich
Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich zawiera:
część 1 wskaźniki i ich jakościowe i ilościowe własności oraz kryteria dobrego stanu
środowiska wód morskich dla cech charakteryzujących;
a)

cecha 1. utrzymanie różnorodności biologicznej; jakość i występowanie siedlisk oraz
rozmieszczenie i różnorodność gatunków odpowiadają warunkom fizjograficznym,
geograficznym i klimatycznym regionu Morza Bałtyckiego,

b)

cecha 2. utrzymanie gatunków obcych wprowadzanych do ekosystemów morskich
w wyniku działalności człowieka na poziomie nie powodującym negatywnych zmian
w tych ekosystemach,

c)

cecha 3. utrzymanie populacji wszystkich ryb i bezkręgowców eksploatowanych
w celach komercyjnych w bezpiecznych granicach biologicznych oraz rozmieszczenie
populacji tych ryb i bezkręgowców ze względu na ich wiek i liczebność, świadczące
o jej dobrym stanie,

d)

cecha 4. występowanie elementów morskiego łańcucha pokarmowego w ilościach
i zróżnicowaniu na poziomie zapewniającym różnorodność gatunków i utrzymanie ich
pełnej zdolności reprodukcyjnej,

e)

cecha 5. ograniczona do minimum eutrofizacja wywołana przez działalność człowieka,
a w szczególności jej niekorzystne skutki, takie jak straty w różnorodności biologicznej,
degradacja ekosystemu, szkodliwe zakwity glonów oraz niedobór tlenu w dolnych
partiach wód,

f)

cecha 6. utrzymanie integralności dna morskiego na poziomie zapewniającym ochronę
struktury i funkcji ekosystemów bentosowych oraz brak negatywnego wpływu na te
ekosystemy,

g)

cecha 7. trwała zmiana właściwości hydrograficznych niepowodująca negatywnego
wpływu na ekosystemy morskie,

h)

cecha 8. utrzymanie stężenia substancji niebezpiecznych na poziomie niepowodującym
zanieczyszczenia wód morskich,
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i)

cecha 9. utrzymanie poziomów substancji niebezpiecznych w rybach oraz skorupiakach
i mięczakach przeznaczonych do spożycia przez ludzi nieprzekraczających poziomów
określonych w normach lub przepisach dotyczących poziomów tych substancji,

j)

cecha 10. utrzymanie właściwości i ilości odpadów na poziomie niepowodującym szkód
w środowisku wód morskich, przejściowych i przybrzeżnych,

k)

cecha 11. utrzymanie energii wprowadzanej do wód morskich, w tym podwodnego
hałasu, na poziomie niepowodującym negatywnego wpływu na organizmy morskie;

część 2 sposób klasyfikacji wskaźników w powiązaniu z cechami, o których mowa w części
1;
część 3 sposób oceny stanu środowiska wód morskich.
Wskaźniki i ich jakościowe lub ilościowe własności oraz kryteria dobrego stanu
środowiska wód morskich różnicuje się w zależności od cech przestrzennych i własności wód
morskich.
Przy określaniu zestawu wzięto pod uwagę wskaźniki i kryteria określone w decyzji
Komisji Europejskiej nr 2010/477/EWE z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów
i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich
(Dz. Urz. UE L 232 z 02.09.2010, str. 14).
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CZĘŚĆ 1
WARTOŚCI GRANICZNE WSKAŹNIKÓW DLA DOBREGO STANU ŚRODOWISKA
WÓD MORSKICH
Cecha 1: Utrzymana jest różnorodność biologiczna. Jakość i występowanie siedlisk oraz
rozmieszczenie i różnorodność gatunków odpowiadają dominującym warunkom
fizjograficznym, geograficznym i klimatycznym.
Właściwości
Kryteria i wskaźniki dobrego stanu
środowiska wód morskich dla cechy 1.

typowe dla
Wskaźniki podstawowe

dobrego stanu
środowiska wód
morskich

Poziom gatunku
Kryterium 1.1. Rozmieszczenie gatunków
Element czasowo
Wskaźnik
1.1.1.

Zasięg

Nie opracowano

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich

W odpowiednich
Wskaźnik

przypadkach typ

1.1.2

rozmieszczenia w ramach

Element czasowo
Nie opracowano

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód

zasięgu

morskich

Obszar zajmowany przez

Element czasowo

Wskaźnik

gatunek (w przypadku

1.1.2

gatunków

Nie opracowano

osiadłych/bentosowych)

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich

Kryterium 1.2. Wielkość populacji
Wskaźnik

Odpowiednio liczebność

1.2.1

populacji i/lub biomasa

Ssaki:
Tempo wzrostu populacji
ssaków morskich

Element czasowo
nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
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morskich
Kryterium 1.3. Stan populacji
Ssaki:

Element czasowo

Warstwa tkanki

nieuwzględniany

tłuszczowej ssaków

w klasyfikacji wód

morskich

morskich

Element czasowo
Odsetek ciężarnych

nieuwzględniany

ssaków morskich

w klasyfikacji wód
morskich

Właściwości demograficzne
populacji (np. wielkość ciała
Wskaźnik
1.3.1.

lub struktura klas
wiekowych, stosunek płci,
wskaźnik płodności,
wskaźnik
przeżywalności/śmiertelności

Ptaki:
Produktywność bielika

≥ 1,21

(liczba piskląt na parę
z sukcesem)
>0,60 dla strefy
Ryby

otwartego morza –

Indeks wielkości ryb

część zachodnia

w wodach otwartych

>0,36 dla strefy

(LFI 1)

otwartego morza –
część wschodnia

Element czasowo

Wskaźnik
1.3.2.

Indeks wielkości ryb

nieuwzględniany

w wodach przybrzeżnych

w klasyfikacji wód

(LFI 2)

morskich
Element czasowo

W odpowiednich
przypadkach struktura
genetyczna populacji

Poziom siedliska

Nie opracowano

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich
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Kryterium 1.4. Rozmieszczenie siedlisk
Element czasowo
Wskaźnik
1.4.1.

Zasięg

Nie opracowano

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich
Element czasowo

Wskaźnik
1.4.2.

Typ rozmieszczenia

Nie opracowano

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich

Kryterium 1.5. Wielkość siedliska
Wskaźnik
1.5.1.
Wskaźnik
1.5.2.

Powierzchnia siedliska

W odpowiednich
przypadkach objętość
siedliska

Zbiorowiska dna
morskiego:
Stosunek biomasy
gatunków wieloletnich do

> 0,8

biomasy całkowitej
makrofitów SM1

Kryterium 1.6. Stan siedliska
Zbiorowiska dna
morskiego: Wskaźnik

≥ 3,18

multimetryczny
makrozoobentosu B,
Wskaźnik

Stan typowych gatunków

1.6.1

i zbiorowisk

> 0,8

Stosunek biomasy
gatunków wieloletnich do
biomasy całkowitej
makrofitów SM1
Zbiorowiska dna
morskiego:
Wskaźnik

Odpowiednio liczebność

Stosunek biomasy

1.6.2.

względna i/lub biomasa

gatunków wieloletnich do

> 0,8

biomasy całkowitej
makrofitówSM1

Element czasowo
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nieuwzględniany
Zespoły pelagialu:

w klasyfikacji wód

MS-TA (zooplankton)

morskich

Element czasowo
nieuwzględniany
Ryby:

w klasyfikacji wód

Liczebność gatunków

morskich

kluczowych w wodach
przybrzeżnych

Element czasowo
nieuwzględniany

Liczebność kluczowych

w klasyfikacji wód

grup troficznych

morskich

w wodach przybrzeżnych
(ryby drapieżne)

Element czasowo
nieuwzględniany
w klasyfikacji wód

Stado storni 24–25
Element czasowo
nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
Stado storni 26

morski

Przezroczystość wody,

Wartości graniczne
jak dla cechy 5.

Wskaźnik

Warunki fizyczne,

Azot nieorganiczny,

1.6.3.

hydrologiczne i chemiczne

Fosfor nieorganiczny,
Chlorofil-a

Poziom ekosystemu
Kryterium 1.7. Struktura ekosystemu
Skład i stosunkowe
Wskaźnik

proporcje składników

1.7.1.

ekosystemu (siedlisk
i gatunków)

Ryby:
Liczebność kluczowych

Element czasowo

grup troficznych

nieuwzględniany

w wodach przybrzeżnych

w klasyfikacji wód

(ryby drapieżne)

morskich
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Cecha 2: Gatunki nierodzime wprowadzone do ekosystemu w wyniku działalności człowieka
utrzymują się na poziomie, który nie powoduje szkodliwych zmian w ekosystemie.

Właściwości
Kryteria i wskaźniki dobrego stanu
środowiska wód morskich dla cechy 2

typowe dla
Wskaźniki podstawowe

dobrego stanu
środowiska wód
morskich

Kryterium 2.1. Liczebność i charakterystyka stanu gatunków nierodzimych, w szczególności
gatunków inwazyjnych
Tendencje w zakresie
liczebności, czasowego
występowania i
rozmieszczenia
przestrzennego dziko
żyjących gatunków
Wskaźnik
2.1.1

nierodzimych,
w szczególności inwazyjnych
gatunków nierodzimych na

Brak nowych
Pojawianie się nowych
gatunków nierodzimych

gatunków
nierodzimych
w okresie objętym
oceną

obszarach ryzyka,
w powiązaniu z głównymi
wektorami i drogami, za
pośrednictwem których
gatunki te się
rozprzestrzeniają

Kryterium 2.1. Oddziaływanie inwazyjnych gatunków nierodzimych na środowisko
Stosunek inwazyjnych
gatunków nierodzimych do
Wskaźnik

gatunków rodzimych

2.2.1

w niektórych dobrze
zbadanych grupach
taksonomicznych (np. ryby,

Element czasowo
Nie opracowano

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich
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makroglony, mięczaki), który
może umożliwiać pomiar
zmian w składzie
gatunkowym (np. oprócz
wypierania gatunków
rodzimych)
Oddziaływanie inwazyjnych
Wskaźnik
2.2.1

Element czasowo

gatunków nierodzimych na
poziomie gatunków, siedlisk
i ekosystemów, tam gdzie jest
to wykonalne

Nie opracowano

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich
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Cecha 3: Populacje wszystkich ryb i bezkręgowców eksploatowanych w celach handlowych
utrzymują się w bezpiecznych granicach biologicznych, wskazując rozmieszczenie ze
względu na wiek i rozmiar populacji, świadczące o dobrym zdrowiu zasobów.

Właściwości typowe
Kryteria i wskaźniki dobrego stanu

Zaproponowane wskaźniki dla dobrego stanu

środowiska wód morskich dla cechy 3

podstawowe

środowiska wód
morskich

Kryterium 3.1. Poziom presji powodowanej przez działalność połowową
Śmiertelność połowowa
zapewniająca utrzymanie
maksymalnego
zrównoważonego połowu
stado dorsza zachodniego

F ≤ FMSY

stado dorsza wschodniego,
stado łososia
stado szprota
stado śledzia zachodniego
Wskaźnik

Śmiertelność

3.1.1.

połowowa(F)

stado śledzia centralnego

Trend wielkości
śmiertelności połowowej

stado dorsza zachodniego
stado dorsza wschodniego,
stado storni zachodniej

Istotny trend

stado szprota

spadający lub brak

stado śledzia zachodniego

trendu

stado śledzia centralnego
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Wskaźnik

Stosunek połowu do

3.1.2.

wskaźnika biomasy

Nie opracowano

Kryterium 3.2. Zdolność reprodukcyjna rozrodcza stada
Biomasa stada tarłowego
zapewniająca utrzymanie
stada w bezpiecznych
granicach biologicznych

stado dorsza zachodniego,

B ≥ BMSYtrigger

stadośledziazachodniego
Wskaźnik

Biomasa stada tarłowego

3.2.1.

(SSB)

Trend wielkości biomasy
stada tarłowego
stado dorsza zachodniego
stado dorsza wschodniego, Istotny trend
stado storn izachodniej

wzrastający lub brak

stado szprota

trendu

stado śledzia zachodniego
stado śledzia centralnego
Wskaźnik

Wskaźniki biomasy

3.2.2

Log(obfitość)

Nie opracowano

Kryterium 3.3. Struktura wiekowa i klasy rozmiarów
Długość ciała
Wskaźnik

u wszystkich gatunków

3.3.2.

odnotowanych w danych
statków badawczych

Trend wielkości 95

Istotny trend

percentyl z rozkładu

wzrastający lub brak

długości obserwowanej

trendu

w połowach badawczych
stado dorsza wschodniego
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stado storni zachodniej
stado storni wschodniej
stado szprota
stado śledzia centralnego
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Cecha 4: Wszystkie elementy morskiego łańcucha pokarmowego, w stopniu, w jakim są
znane, występują w normalnych ilościach i zróżnicowaniu, na poziomie, który w dalszej
perspektywie może zapewnić liczebność gatunków i utrzymanie ich pełnej zdolności
reprodukcyjnej.
Właściwości
Kryteria i wskaźniki dobrego stanu
środowiska wód morskich dla cechy 4

Wskaźniki podstawowe

typowe dla dobrego
stanu środowiska
wód morskich

Kryterium 4.1. Produktywność (produkcja na biomasę jednostkową) kluczowych gatunków
lub grup troficznych
Ptaki:
Aktywność kluczowych

Produktywność bielika

gatunków drapieżnych

(liczba piskląt na parę z

Wskaźnik

mierzona jako ich

sukcesem)

4.1.1.

produkcja na biomasę

≥1,21

Element czasowo

jednostkową

Ssaki:

nieuwzględniany

(produktywność)

Tempo wzrostu populacji

w klasyfikacji wód

ssaków morskich
Kryterium 4.2. Odsetek wybranych gatunków na końcu łańcucha pokarmowego
>0,60dla strefy
otwartego morza –
Wskaźnik

Duże ryby (pod

4.2.1.

względem rozmiaru ciała)

Ryby:

część zachodnia

Indeks wielkich ryb
w wodach otwartych

>0,36dla strefy

(LFI 1)

otwartego morza –
część wschodnia

Kryterium 4.2. Liczebność/rozmieszczenie kluczowych grup/gatunków troficznych
Tendencje w zakresie
Wskaźnik
4.3.1

liczebności wybranych
grup/gatunków istotnych
pod względem
funkcjonalności

Ptaki:
Liczebność zimujących
ptaków morskich
(osobn.∙km-2)

≥ 69,16

– 14 –
Cecha 5: Do minimum ogranicza się eutrofizację wywołaną przez działalność człowieka,
a w szczególności jej niekorzystne skutki, takie jak straty różnorodności biologicznej,
degradacja ekosystemu, szkodliwe zakwity glonów oraz niedobór tlenu w wodach
przydennych.
Właściwości typowe
Kryteria i wskaźniki dobrego stanu
środowiska morskiego dla cechy 5

Wskaźniki podstawowe

dla dobrego stanu
środowiska wód
morskich

Kryterium 5.1. Poziom substancji biogennych
DIN – średnie stężenie

DIP – średnie roczne

zimowe (I–III)

Głębia Gdańska (P1)

DIN – średnie stężenie roczne

<0,20
Płd.-wsch. Basen

TN – średnie stężenie w lecie

Gotlandzki

(VI-IX)

(P140)<0,15

TN – średnie stężenie roczne

Głębia Bornholmska
(P5) <0,13

Wskaźnik
5.1.1.

Stężenie substancji
biogennych w wodzie
morskiej

DIP – średnie stężenie

...

zimowe (I–III)

TP – średnie roczne

DIP – średnie stężenie roczne

Głębia Gdańska (P1)
<0,48

TP – średnie stężenie w lecie

Płd.-wsch. Basen

(VI–IX)

Gotlandzki

TP - średnie stężenie roczne

(P140)<0,54
Głębia Bornholmska

(stężenie wyrażone w:

(P5) <0,42

mmol/m3)

DIN – średnie roczne
Głębia Gdańska (P1)
<1,38
Płd.-wsch. Basen
Gotlandzki
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(P140)<0,79
Głębia Bornholmska
(P5) <0,96
TN– średnie roczne
Głębia Gdańska (P1)
<11,59
Płd.-wsch. Basen
Gotlandzki
(P140)<12,81
Głębia Bornholmska
(P5) <9,66

W stosownych
Wskaźnik
5.1.2.

przypadkach proporcje
pierwiastków
limitujących produkcję
(krzem, azot i fosfor)
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Właściwości typowe

Kryteria i wskaźniki dobrego stanu
środowiska morskiego dla wskaźnika

Wskaźniki podstawowe

opisowego W5

dla dobrego stanu
środowiska wód
morskich

Kryterium 5.2. Bezpośrednie skutki nadmiaru substancji biogennych
Chlorofil-a – średnie stężenie
w lecie (VI–IX)
Wskaźnik Większe stężenie
5.2.1.

chlorofilu w słupie wody

Chlorofil-a – średnie stężenie
roczne

<2,90

(Stężenie wyrażone w:
mg/m3)

Przezroczystość wody w lecie Głębia Gdańska (P1)
Spadek przejrzystości
Wskaźnik
5.2.2

wody w związku ze
wzrostem ilości glonów
zawieszonych w toni
wodnej

(VI-IX)

>9,22

Przezroczystość wody –

Płd.-wsch. Basen

średnia roczna

Gotlandzki (P140)

Biomasa fitoplanktonu

>8,38
Głębia Bornholmska

(przezroczystość wyrażona

(P5) > 11,5

w: m)

Wskaźnik
5.2.3

Wskaźnik
5.2.4

Wzrost biomasy

Stosunek biomasy gatunków

oportunistycznych

wieloletnich do biomasy

makroglonów

całkowitej makrofitów SM1

Zmiany w składzie

Toksyczne gatunki

Element czasowo

gatunkowym

fitoplanktonu

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód

fitoplanktonu, takie jak
zmiana stosunku

> 0,8

Wskaźnik taksonomiczny

okrzemek do wiciowców, fitoplanktonu

morskich

– 17 –
zmiana ilości gatunków
bentosowych na korzyść
pelagicznych oraz
występowanie zakwitów
szkodliwych/toksycznych
glonów (np.
cyjanobakterii) w wyniku
działalności człowieka
Kryterium 5.3. Pośrednie skutki nadmiaru substancji biogennych
Element czasowo
Wskaźnik
5.3.1

nieuwzględniany

Masowy rozrost
makroglonów np.

Wskaźnik oceny makrofitów

nitkowatych

w klasyfikacji wód
morskich

Utrudniony rozwój
wieloletnich roślin

Element czasowo

z gatunku naczyniowych
Wskaźnik (np. trawa morska,
5.3.2

morszczyny) z powodu

nieuwzględniany
Wskaźnik oceny makrofitów

w klasyfikacji wód
morskich

obniżonej przejrzystości
wody

Rozpuszczony tlen, tzn.
zmiany w wyniku
Wskaźnik
5.3.3

zwiększonego rozkładu
materii organicznej
i wielkość obszaru,
którego to dotyczy

Wskaźnik
5.3.4

Stan fauny
makrobezkręgowców
bentosowych

Głębia Gdańska (P1)
Tlen nad dnem – minimum

>4,20

w lecie (VI–IX)

Płd.-wsch. Basen
Gotlandzki (P140)

(stężenie wyrażone w:

>4,20

mgO2/l)

Głębia Bornholmska
(P5) > 4,20

Multimetryczny wskaźnik
makrozoobentosu

≥ 3,18
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Cecha 6: Integralność dna morskiego utrzymuje się na poziomie gwarantującym ochronę
struktury i funkcji ekosystemów oraz brak niekorzystnego wpływu zwłaszcza na
ekosystemy bentosowe.
Właściwości
Kryteria i wskaźniki dobrego stanu
środowiska wód morskich dla cechy 6

Wskaźniki podstawowe

typowe dla dobrego
stanu środowiska
wód morskich

Kryterium 6.1. Szkody fizyczne, przy uwzględnieniu właściwości substratu
Rodzaj, liczebność,
Wskaźnik

biomasa i rozległość

6.1.1.

obszarowa odpowiednich

Element czasowo
Nie opracowano

substratów biogenicznych

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich

Rozległość dna morskiego
dotkniętego w znacznym
Wskaźnik
6.1.2

Element czasowo

stopniu skutkami
działalności człowieka

Nie opracowano

w przypadku

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich

poszczególnych rodzajów
substratów
Kryterium 6.2. Stan zbiorowiska bentosowego
Występowanie szczególnie Zbiorowiska dna
Wskaźnik

wrażliwych i/lub

morskiego:

tolerancyjnych gatunków

Stosunek biomasy
gatunków wieloletnich do

6.2.1.

> 0,8

biomasy całkowitej
makrofitów SM1
Multimetryczne wskaźniki
oceniające stan

Zbiorowiska dna

Wskaźnik

i funkcjonalność

morskiego: Wskaźnik

6.2.2

zbiorowiska bentosowego,

multimetryczny

takie jak różnorodność

makrozoobentosu B

i bogactwo gatunkowe,

≥ 3,18

– 19 –
stosunek gatunków
oportunistycznych do
wrażliwych
Odsetek biomasy lub
Wskaźnik

liczby osobników powyżej

6.2.3

określonej

Element czasowo
Nie opracowano

długości/wielkości ciała

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich

Parametry opisujące
właściwości (kształt,
Wskaźnik
6.2.4

Element czasowo

nachylenie i punkt
przecięcia prostej z osią
współrzędnych) spektrum
wielkości zbiorowiska
bentosowego

Nie opracowano

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich
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Cecha 7: Trwała zmiana właściwości hydrograficznych nie ma niekorzystnego wpływu na
ekosystemy morskie.
Kryteria i wskaźniki dobrego stanu środowiska wód

Właściwości typowe dla dobrego

morskich dla cechy 7

stanu środowiska wód morskich

Kryterium 7.1. Charakterystyka przestrzenna trwałych zmian
Wartości graniczne wskaźnika
Wskaźnik

Zasięg obszaru dotkniętego

7.1.1.

trwałymi zmianami

podstawowego – WP1:
Wody przejściowe < 15%
Wody przybrzeżne < 20%
Wody otwrtego morza < 30%

Kryterium 7.2. Wpływ trwałych zmian hydrograficznych
jak dla wskaźnika 6.1.2.
(rozległość dna morskiego
Wskaźnik

Zasięg przestrzenny siedliska

dotkniętego w znacznym stopniu

7.2.1.

dotkniętego trwałymi zmianami

skutkami działalności człowieka
w przypadku poszczególnych
rodzajów substratów)

Zmiany w siedlisku,
w szczególności w funkcjonowaniu
Wskaźnik
7.2.2.

(np. obszary tarła, obszary lęgowe
i obszary żerowania oraz szlaki
migracji ryb, ptaków i ssaków)
w odniesieniu do zmian warunków
hydrograficznych

Element czasowo
nieuwzględniany w klasyfikacji
wód morskich

– 21 –
Cecha 8: Stężenie substancji niebezpiecznych utrzymuje się na poziomie, który nie
wywołuje skutków zanieczyszczenia.
Kryteria i wskaźniki

Grupa wskaźników

Wskaźniki

Właściwości

dobrego stanu środowiska

typowe dla

wód morskich

dobrego stanu

Kryterium 8.1

środowiska wód

Stężenie substancji

morskich

niebezpiecznych

Etery
polibromodifenylowe

Etery

Wartość

polibromodifenylowe

współczynnika

(PBDE)

skażenia (WS)
musi być
mniejsza od 1

Heksabromocyklododek
Stężenia

Heksabromocyklododeka

Wartość

n (HBCDD)

współczynnika
skażenia (WS)

an

musi być
mniejsza od 1

substancji
niebezpiecznych
Wskaźnik mierzone
8.1.1

w odpowiednich

Sulfonian

Sulfonian

Wartość

perfluorooktanu (PFOS)

współczynnika
skażenia (WS)

perfluorooktanu

matrycach

musi być

(organizmy,

mniejsza od 1

osady i woda)
Dioksyny, furany

Dioksyny 2,3,7,8 TCDD

Wartość

TEQ + dl_PCB+7PCBs

współczynnika

i dioksyno-podobne

skażenia (WS)

polichlorowane bifenyle

musi być
mniejsza od 1

Wielopierścieniowe

Dibenzo (a,h) antracen

Wartość

węglowodory (WWA)

Fluoranten

współczynnika

aromatyczne

Antracen

skażenia (WS)

i metabolity

Naftalen

musi być
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wielopierścieniowych

Benzo(g,h,i)perylen

węglowodorów

Benzo(a)piren

aromatycznych

Benzo(k)fluoranten

mniejsza od 1

Benzo(b)fluoranten
Piren
Fluoren
Benzo(a)antracen
Ideno(1,2,3-cd)piren
Chryzen
Fenantren
Acenaftylen
Acenaften
1-hydroksypiren
1-hydroksyfenantren

Metale

Rtęć (Hg)

Wartość

Kadm (Cd)

współczynnika

Ołów (Pb)

skażenia (WS)
musi być
mniejsza od 1

Cez 137 (137Cs)

Wartość
współczynnika
skażenia (WS)

Radionuklidy

musi być
mniejsza od 1
Związki tributylocyny

Wartość

(TBT)

współczynnika
skażenia (WS)

Związki tributylocyny/
imposex

musi być
Indeks imposex

mniejsza od 1

Element czasowo
nieuwzględniany
w klasyfikacji
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wód morskich

Diklofenak

Element czasowo
nieuwzględniany
w klasyfikacji
wód morskich

Farmaceutyki
17-alfa-etynyloestradiol

Element czasowo
nieuwzględniany
w klasyfikacji
wód morskich
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Kryteria i wskaźniki dobrego

Grupa wskaźników

Wskaźniki

Właściwości

stanu środowiska wód

typowe dla

morskich

dobrego stanu
środowiska wód
morskich

Kryterium 8.2
Wpływ substancji niebezpiecznych
Ogólny wskaźnik Stabilność

Element

stresu

membrany

czasowo

Poziom wpływu

lizosomalnej

nieuwzględniany

zanieczyszczenia

(LMS)

w klasyfikacji
wód morskich

na składniki
ekosystemu, przy

Wskaźnik
8.2.1

uwzględnieniu

Wskaźnik

wybranych

genotoksyczności mikrojąder

procesów

Test indukcji

(MN)

Element
czasowo
nieuwzględniany

biologicznych

w klasyfikacji

i grup

wód morskich

taksonomicznych,
w przypadku

8.2.2

Zaburzenia

Sukces

Element

których określono biologiczne rozmnażania

reprodukcyjny czasowo

związek

węgorzycy

nieuwzględniany

przyczynowo

i skorupiaków

w klasyfikacji

skutkowy

(amphipods)

wód morskich

Występowanie,

Wskaźnik

Efekty

Ogólny wskaźnik Choroby ryb

Element

stresu dla ryb

czasowo

źródło i zasięg

nieuwzględniany

znaczących

w klasyfikacji

zanieczyszczeń

wód morskich

o charakterze
nagłym i ich
wpływ na
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organizmy
dotknięte ich
oddziaływaniem
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Cecha 9: Poziom substancji niebezpiecznych w rybach i owocach morza przeznaczonych do
spożycia przez ludzi nie przekracza poziomów ustanowionych w prawodawstwie Wspólnoty
ani innych odpowiednich norm.
Kryteria i wskaźniki

Grupa wskaźników

Wskaźniki

Właściwości

dobrego stanu środowiska

typowe dla

wód morskich dla cechy 9

dobrego stanu
środowiska wód
morskich

Kryterium 9.1
Poziomy i liczba substancji niebezpiecznych oraz częstotliwość przekraczania
dopuszczalnych poziomów

Etery
polibromodifenylowe

Etery

Wartość

polibromodifenylowe

współczynnika

(PBDE)

skażenia (WS)
musi być

Rzeczywiste

mniejsza od 1

wykryte
poziomy oraz
liczba substancji Heksabromocyklodod

Heksabromocyklodode

Wartość

kan (HBCDD)

współczynnika
skażenia (WS)

niebezpiecznych ekan
Wskaźnik
9.1.1
Wskaźnik
9.1.2

musi być

o poziomach

mniejsza od 1

wyższych od
najwyższych

Dioksyny, furany

wartości

i dioksyno-podobne

dopuszczalnych

polichlorowane

Dioksyny 2,3,7,8

Wartość

TCDD TEQ + dl-

współczynnika

PCBs+7PCBs

skażenia (WS)
musi być

bifenyle
Częstotliwość
przekraczania
dopuszczalnych
poziomów

Metale

mniejsza od 1
Rtęć (Hg)

Wartość

Kadm (Cd)

współczynnika

Ołów (Pb)

skażenia (WS)
musi być
mniejsza od 1

Związki

Związki tributylocyny

Wartość

tributylocyny/

(TBT)

współczynnika
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skażenia (WS)

imposex

musi być
mniejsza od 1
Indeks imposex
Element
czasowo
Nieuwzględniany
w klasyfikacji
wód morskich

– 28 –
Cecha 10: Właściwość ani ilość znajdujących się w wodzie morskiej odpadów nie powodują
szkód w środowisku przybrzeżnym i morskim.
Właściwości typowe
Kryteria i wskaźniki dobrego stanu
środowiska wód morskich dla cechy 10

Wskaźniki podstawowe

dla dobrego stanu
środowiska wód
morskich

Kryterium 10.1. Właściwości odpadów w środowisku morskim
i przybrzeżnym

Tendencje w zakresie

Wartość

ilości odpadów

współczynnika

wyrzucanych na brzeg

frekwencji jest

i/lub gromadzonych

mniejsza lub równa:

Wskaźnik

wzdłuż linii brzegowych, Odpady na linii

– dla odpadów

10.1.1.

w tym analiza ich

wielkogabarytowych

brzegowej;

składu, rozmieszczenia

1,

przestrzennego oraz –

– dla odpadów

w stosownych

małogabarytowych

przypadkach – źródła

6

Tendencje w zakresie

Element czasowo

ilości odpadów w słupie

nieuwzględniany

wody (w tym

w klasyfikacji wód

pływających na

morskich

powierzchni wody)
Wskaźnik

i spoczywających na

10.1.2.

dnie morza, w tym
analiza ich składu,
rozmieszczenia
przestrzennego oraz –
w stosownych
przypadkach – źródła

Nie opracowano
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Tendencje w zakresie

Element czasowo

ilości, rozmieszczenia i –

nieuwzględniany

Wskaźnik

w miarę możliwości –

10.1.3.

składu mikrodrobin

Nie opracowano

w klasyfikacji wód
morskich

(w szczególności
mikrodrobin plastiku)
Kryterium 10.2. Wpływ odpadów na życie w morzu
Tendencje w zakresie
Wskaźnik
10.2.1.

ilości i składu odpadów
połykanych przez
zwierzęta morskie (np.
analiza treści żołądka)

Element czasowo
Nie opracowano

nieuwzględniany
w klasyfikacji wód
morskich
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Cecha 11: Wprowadzenie energii, łącznie z hałasem podwodnym, utrzymuje się na takim
poziomie, nie powodującym negatywnego wpływu na organizmy morskie
Kryteria i wskaźniki dobrego stanu

Grupa

Wskaźniki

Właściwości

środowiska wód morskich dla cechy

wskaźników

podstawowe

typowe dla

11

dobrego stanu
środowiska wód
morskich

Kryterium 11.1. – Hałas związany z działalnością człowieka o
szkodliwym oddziaływaniu typu fizjologicznego oraz percepcyjnego
Oddziaływanie
Wskaźnik

antropogenicznego

11.1.1.

hałasu podwodnego na
ssaki morskie

Podwodne

Nie

Element czasowo

opracowany

nieuwzględniany

dźwięki

w klasyfikacji

impulsowe

wód morskich

Kryterium 11.2. – Hałas otoczenia związany z działalnością człowieka
wywierający wpływ na sposób porozumiewania się i doprowadzający do
utraty funkcji biologicznych
Element czasowo

Podwodne
Wskaźnik

dźwięki ciągłe

Nie

11.2.1.

o niskiej

opracowany

Oddziaływania
antropogenicznego

częstotliwości

hałasu podwodnego na
Wskaźnik

ssaki morskie

11.2.2

nieuwzględniany
w klasyfikacji
wód morskich

Element czasowo
Podwodne

Nie

dźwięki ciągłe

opracowany

nieuwzględniany
w klasyfikacji
wód morskich

Kryterium 11.3. - Pola elektromagnetyczne wskutek napięć i prądów
elektrycznych naruszających naturalne zachowanie migracyjne
osobników w środowisku morskim
Wskaźnik

Temperatura

Nie została

Nie

Element czasowo
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11.3.1.

i miejscowe

określona

opracowany

nieuwzględniany

rozciąganie się obszaru

w klasyfikacji

powstawania ciepła

wód morskich

Kryterium 11.4. – Wytwarzanie ciepła w sposób powodujący
antropogeniczny wzrost temperatury w środowisku morskim
Element czasowo

Natężenie oraz zasięg
Wskaźnik

przestrzenny pól

Nie została

Nie

11.4.1.

elektromagnetycznych

określona

opracowany

i elektrycznych

nieuwzględniany
w klasyfikacji
wód morskich
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CZĘŚĆ 2
SPOSÓB KLASYFIKACJI WSKAŹNIKÓW W POWIĄZANIU Z CECHAMI
1.

Klasyfikacji stanu środowiska wód morskich dokonuje się w dwóch klasach: stan dobry
i stan poniżej dobrego.

2.

Klasyfikacja stanu środowiska morskiego dokonuje się na podstawie oceny 11 cech,
o których mowa w części 1, które podzielono na dwie grupy: cechy stanu (cecha 1,
cecha 3, cecha 4 i cecha 6) i cechy presji (cecha 2, cecha 5, cecha 7, cecha 8, cecha 9,
cecha 10 i cecha 11). Obie grupy cech traktowane są równoważnie.

3.

Klasyfikacji stanu dokonuje się dla poniższych podakwenów wód morskich:
a) Akwen 35A – Zalew Wiślany,
b) Akwen 35 – Wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej: części wód – Mierzeja
Wiślana, ujście Wisły Przekop, wewnętrzna Zatoka Gdańska, zewnętrzna
Zatoka Pucka, Zalew Pucki, Półwysep Hel,
c) Akwen 33 – wody otwartej Zatoki Gdańskiej: centralna Zatoka Gdańska,
d) Akwen 27 – wody otwarte wschodniej części Bałtyku Właściwego: Głębia
Gdańska, płd-wsch. Basen Gotlandzki,
e) Akwen 62 – polskie wody przybrzeżne wschodniej części Bałtyku Właściwego:
części wód – Władysławowo-Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra-Rowy, Rowy-Jarosławiec wschód oraz obszary płytkowodne Rozewie-Hel i Łeba,
f) Akwen 36 – wody otwarte Basenu Bornholmskiego: Głębia Bornholmska,
g) Akwen 38 – Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego: części wód –
Rowy-Jarosławiec zachód, Jarosławiec-Sarbinowo, Sarbinowo-Dziwna, ujście
Dziwny,

Dziwna-Świna,

ujście

Świny,

Świna-Niemcy

oraz

obszary

płytkowodne Ustka, Kołobrzeg i otwarta Zatoka Pomorska,
h) Akwen 38A – Zalew Szczeciński: Zalew Szczeciński i Zalew Kamieński.
4.

W procesie klasyfikacji stanu na dobry lub poniżej dobrego dla poszczególnych
podakwenów stosuje się wagi w celu zniwelowania różnic wynikających z większej
liczby wskaźników podstawowych w grupie cech presji (7) niż w grupie cech stanu (4).

5.

W

celu

uwzględnienia

obowiązującej

klasyfikacji

dla

wód

przejściowych

i przybrzeżnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca
2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187),
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w pierwszym etapie oceny przyjmuje się, że granicę pomiędzy stanem dobrym a stanem
poniżej dobrego stanowi 3/5 wartości maksymalnej, którą dana cecha może osiągnąć.
Odpowiada to wyznaczeniu granicy między stanem „dobry i bardzo dobry” i „zły, słaby
i umiarkowany” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.
Klasyfikacja wód przejściowych i

Klasyfikacja wód morskich

przybrzeżnych
Stan bardzo dobry

Dobry stan środowiska

Stan dobry
Stan umiarkowany
Stan słaby

Stan poniżej dobrego
niezadowalający/niepożądany)

Stan zły
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CZĘŚĆ 3
SPOSÓB OCENY STANU ŚRODOWISKA WÓD MORSKICH
1.

Ocena stanu środowiska wód morskich przeprowadzana jest kilku poziomach.

W pierwszej kolejności na poziomie wskaźników podstawowych, następnie cech, a na końcu
grup cech stanu i presji, których połączenie daje wynik końcowy oceny stanu
środowiska morskiego.
2.

Ocena poszczególnych cech C1-C11 może być dokonana na dwa sposoby

w zależności od dostępności danych i informacji:
a)

ilościowo – na podstawie wskaźników podstawowych lub

b)

opisowo – na podstawie oceny eksperckiej (w przypadku jeśli dla danej cechy nie
opracowano odpowiedniego wskaźnika podstawowego).

3.

Ocena dokonywana jest w pięciostopniowej skali (od 1 do 5) dla zachowania
porównywalności oceny ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej z oceną stanu
wód zgodną z wymaganiami ramowej dyrektywy wodnej.

4.

Ostateczny wynik oceny wyrażony jest w dwóch klasach odpowiadających osiągnięciu
lub nieosiągnięciu dobrego stanu środowiska wód morskich.

5.

W przypadku cech należących do grupy stanu środowiska zostanie zastosowana zasada
„one out–all out”, przyjęta z klasyfikacji wód przejściowych i przybrzeżnych. Oznacza
to, że jeżeli chociaż jedna z cech C1, C3, C4 lub C6 oceniona zostanie jako poniżej
dobrego, to ogólny stan środowiska wód morskich przyjmuje również wartość poniżej
dobrego. Wynika to z faktu, że cechy stanu wyrażają ogólną kondycję środowiska
morskiego. Zatem, jeśli jedna z cech nie spełnia warunków dobrego stanu, oznacza to,
że funkcjonowanie ekosystemu jest zaburzone, a w konsekwencji ogólny stan
środowiska wód morskich nie może być określony jako dobry.

6.

Zasada, o której mowa w pkt 5, nie ma zastosowania w przypadku cech presji, gdyż ich
oddziaływanie nie zawsze znacząco wpływa na funkcjonowanie ekosystemu, a może
wynikać z obowiązujących regulacji np. dotyczących dopuszczalnych poziomów
progowych hałasu, czy dopuszczalnych zawartości substancji szkodliwych w rybach.
Dlatego też aby dla grupy cech presji dobry stan był osiągnięty, gdy suma wartości ocen
w obrębie wskaźników podstawowych będzie przekraczała 3/5 maksymalnej, możliwej
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do uzyskania wartości, co odpowiada dobremu i bardzo dobremu stanowi
ekologicznemu dla wód przejściowych i przybrzeżnych.
7.

Osiągnięcie dobrego stanu dla wód morskich poddawanych ocenie wymaga spełnienia
dwóch warunków:
a)

wszystkie cechy i stanu (C1, C3, C4 i C6) osiągnęły dobry stan,

b)

suma wartości ocen w obrębie wskaźników podstawowych przypisanych cechom
stanu i cechom presji przekracza 3/5 maksymalnej, możliwej do uzyskania
wartości.
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UZASADNIENIE
Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 154 ust. 8
ustawy z dnia … – Prawo wodne, zwanej dalej „Prawem wodnym”, które zobowiązuje
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej do przyjęcia uzgodnionego z Radą
Ministrów i Komisją Europejską zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu
środowiska wód morskich. Dokument ten, zgodnie z wymogami art. 154 ust. 6 Prawa
wodnego, zostanie

przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie przekazany do Komisji

Europejskiej. Zgodnie z art. 154 ust. 7 dokument może zostać przyjęty, jeżeli w terminie
6 miesięcy od dnia przedłożenia jego projektu Komisja Europejska nie zgłosi uwag do
dokumentu.
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
23 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu
środowiska wód morskich. W związku z wejściem w życie Prawa wodnego, zgodnie
z art. 562 ust. 3 Minister Środowiska ma obowiązek wydać nowe rozporządzenie określające
zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu wód morskich.
Konieczność wydania niniejszego zestawu wynika także z przepisów dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej
ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa
w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19), której celem jest
zobligowanie państw członkowskich do podjęcia niezbędnych działań na rzecz osiągnięcia
lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 r.
Zgodnie z art. 144 Prawa wodnego w celu ochrony środowiska wód morskich
opracowuje się i wdraża strategię morską, która jest zespołem działań prowadzących do
przygotowania dokumentu pod nazwą „programu ochrony wód morskich”, zwanego dalej
„KPOWM”. KPOWM określa działania podstawowe niezbędne do osiągnięcia lub
utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich.
Niniejszy zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich
wraz ze wstępną oceną stanu środowiska wód morskich oraz zestawem celów
środowiskowych dla wód morskich stanowią podstawę do opracowania KPOWM .
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Przyjmowany rozporządzeniem zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu
środowiska wód morskich, zgodnie z art. 153 ust. 1 Prawa wodnego, zawiera:
1)

wskaźniki i ich jakościowe lub ilościowe własności oraz kryteria dobrego stanu
środowiska wraz z cechami określającymi dobry stanu środowiska;

2)

sposób klasyfikacji wskaźników w powiązaniu z cechami, o których mowa w pkt.
1;

3)

sposób oceny stanu środowiska wód morskich.

Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przyjęcia zestawu
właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Ustawa – Prawo wodne
Prawo UE –Dyrektywa 2008/56/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa
w sprawie strategii morskiej)
Nr w wykazie prac
……………..

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozwiązywanym problemem jest brak określonych ram, które wskazywałyby zestaw właściwości typowych dla dobrego
stanu środowiska wód morskich. Brak tych wskaźników uniemożliwia opracowanie dalszych elementów tzw. Strategii
morskiej, tj. celów środowiskowych dla wód morskich, programu monitoringu wód morskich oraz ostatecznie
Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich.
Przyjmowany niniejszym rozporządzeniem zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich
stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 154 ust. 8 ustawy z dnia ... – Prawo wodne, które zobowiązuje
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej do przyjęcia, uzgodnionego z Radą Ministrów i Komisją Europejską,
zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich.
Konieczność wydania niniejszego zestawu wynika z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska
morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19), zwanej dalej
„RDSM”, której celem jest zobligowanie państw członkowskich do podjęcia niezbędnych działań na rzecz osiągnięcia
lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 r.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zgodnie z art. 144 Prawa wodnego w celu ochrony środowiska wód morskich opracowuje się i wdraża strategię morską,
która jest zespołem działań prowadzących do przygotowania dokumentu pod nazwą „Krajowy programu ochrony wód
morskich”, zwanego dalej „KPOWM”. KPOWM określa działania podstawowe niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania
dobrego stanu środowiska wód morskich.
Niniejszy zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich wraz ze wstępną oceną stanu
środowiska wód morskich oraz zestawem celów środowiskowych dla wód morskich stanowią podstawę do opracowania
KPOWM .
Przyjmowany rozporządzeniem zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zgodnie z art.
154 ust. 1 Prawa wodnego, zawiera wskaźniki i ich jakościowe lub ilościowe własności oraz kryteria dobrego stanu
środowiska wód morskich wraz z cechami, które je charakteryzują; sposób klasyfikacji wskaźników w powiązaniu z
powyższymi cechami oraz sposób oceny stanu środowiska wód morskich.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Zgodnie z wymaganiami RDSM państwo członkowskie jest zobligowane do opracowania i opublikowania zestawu
właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich.
Poprzez przygotowanie tego dokumentu kraje zapewniają dobór właściwego dla każdego regionu lub podregionu
morskiego działania, które należy zastosować, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan środowiska na ich wodach morskich.
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Prezes Państwowego
Gospodarki Wodnej Wody
Polskie

Wielkość

Źródło danych

1

-

Główny Inspektor Ochrony
Środowiska

1

-

dyrektorzy urzędów
morskich

3

-

Dyrektor Słowińskiego
Parku Narodowego

1

-

Dyrektor Wolińskiego
Parku Narodowego

1

-

Oddziaływanie
Przygotowuje, na podstawie
tego dokumentu, zestaw celów
środowiskowych dla wód
morskich (kolejny element
strategii morskiej).
W oparciu o ten dokument –
opracowuje i wdraża program
monitoringu wód morskich
(kolejny element strategii
morskiej).
Dokument jest jednym
z elementów do opracowania
planów zadań ochronnych
i planów ochrony siedlisk.

Dokument jest jednym
z elementów do opracowania
planów zadań ochronnych
i planów ochrony siedlisk.
Dokument jest jednym
z elementów do opracowania
planów zadań ochronnych
i planów ochrony siedlisk.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zgodnie z wymogami art. 154 ust. 6 Prawa
wodnego, zostanie przyjęty przez Radę Ministrów.
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji z następującymi podmiotami:
1. Prezes Państwowego Gospodarki Wodnej Wody Polskie;
2. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
3. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni;
4. Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku;
5. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie;
6. Instytutowi Ochrony Środowiska;
7. Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
8. Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu;
9. Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego;
10. Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego;
11. WWF Polska;
12. Klubu Przyrodników.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany
termin konsultacji dokumentu to 14 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

-

-

(ceny stałe z … r.)

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

Łącznie
(0–10)
-
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JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Nie dotyczy.
Przedmiotowe rozporządzenie nie powoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów.
Przyjmowany rozporządzeniem dokument pod nazwą Zestaw właściwości typowych dla
dobrego stanu środowiska wód morskich stanowi wypełnienie RDSM. Dokument ten nie
wpłynie na poziom obciążeń administracyjnych organów właściwych do opracowania strategii
morskiej.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,

-

-

ceny stałe
z … r.)

W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Skutki
1

2

3

5

10

-

-

-

-

-

Łącznie
(0–10)
-

-

-

-

-

-

-

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

-

-

-

-

-

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
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Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
X nie
wymaganymi przez UE(szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

X zwiększenie liczby dokumentów?
zwiększenie liczby procedur?
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:
Wprowadzane obciążenia nie wykraczają poza te, które są wymagane prawem krajowym i europejskim.
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
X środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Rozporządzenie powinno przyczynić się w sposób pośredni do poprawy stanu środowiska wód
morskich, ponieważ dokument przyjmowany rozporządzeniem stanowi podstawę do
Omówienie wpływu
opracowania KPOWM i wynikających z jego zapisów działań naprawczych, mających na celu
osiągnięcie celów środowiskowych dla wód morskich, jakim jest osiągnięcie dobrego stanu
środowiska wód morskich.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Projekt rozporządzenia wypełnia przepisy R DS M w zakresie opracowania zestawu właściwości typowych dla dobrego
stanu środowiska wód morskich na podstawie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Oba te dokumenty, wraz
z celami środowiskowymi dla wód morskich oraz programem monitoringu będą podstawą do opracowania programu
środków (KPOWM).
Zastosowanym w tym przypadku miernikiem będzie możliwość wykorzystania zestawu właściwości do opracowania
programu środków.
Zgodnie z wymaganiami RDSM państwa członkowskie dokonują aktualizacji każdego z elementów swoich strategii
morskich co sześć lat.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
25/04-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia . . .
w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich 2)
Na podstawie art. 157 ust. 8 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zestaw celów środowiskowych dla wód morskich, który stanowi załącznik
do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
MINISTER ŚRODOWISKA

1)

2)

3)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą
ramy działań Wspólnoty
w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE
L 164 z 25.06.2008, str. 19).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich (Dz. U. poz. 593), które zgodnie z
art. 562 ust. 3 ustawy z dnia ... ustawy – Prawo wodne (Dz. U. poz. …). traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.
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UZASADNIENIE
Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 157 ust. 8
ustawy z dnia … – Prawo wodne, zwanej dalej „Prawem wodnym”, które zobowiązuje
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej do przyjęcia w drodze rozporządzenia
uzgodnionego z Komisją Europejską zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.
Dokument ten, zgodnie z wymogami art. 157 ust. 6 Prawa wodnego, został przyjęty przez
Radę Ministrów, a następnie przekazany do Komisji Europejskiej 17 listopada 2015 r., która
nie zgłosiła uwag do zestawu. Zgodnie z art. 157 ust. 7 dokument może zostać przyjęty, jeżeli
w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia jego projektu Komisja Europejska nie zgłosi do
niego uwag.
Zgodnie z art. 144 Prawa wodnego w celu ochrony środowiska wód morskich
opracowuje się i wdraża strategię morską, która jest zespołem działań prowadzących do
przygotowania dokumentu pod nazwą „Krajowy Program Ochrony Wód Morskich”, zwanego
dalej „KPOWM”. KPOWM określa działania podstawowe, niezbędne do osiągnięcia lub
utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich.
Niniejszy zestaw celów środowiskowych dla wód morskich wraz ze wstępną oceną
stanu środowiska wód morskich oraz zestawem właściwości typowych dla dobrego stanu
środowiska wód morskich stanowią podstawę do opracowania KPOWM.
Zgodnie z art. 144 ust. 3 Prawa wodnego zestaw celów środowiskowych został
wykonany na podstawie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich polskiej strefy
Morza Bałtyckiego. Do opracowania przedmiotowego zestawu wykorzystano również
definicje i wartości progowe dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska (GES) przedstawione
w zestawie właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich oraz art. 10
RDSM.
Cele zostały opracowane dla każdej z cech (tzw. wskaźników opisowych, wg RDSM),
i przypisane do akwenów objętych jurysdykcją polską. W obrębie Polskich Obszarów
Morskich znajduje się 8 wyodrębnionych obszarów dla których opracowano ocenę wstępną
oraz wyznaczono wartości progowe dla osiągnięcia GES.
Dla cech 1, 2, 3, 4 oraz 6 cele zostały opracowane na poziomie cech, kryteriów oraz
poszczególnych wskaźników podstawowych. Ze względu na brak opracowanych wskaźników
oraz brak danych do oceny niektórych wskaźników, w szczególności w przypadku kryteriów
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1.1 – Rozmieszczenie geograficzne gatunków, 1.4 – Rozmieszczenie geograficzne i zasięg
siedliska oraz 1.7 – Struktura ekosystemu w przypadku cechy 1, 3.3 – Rozkład wieku oraz
rozkład długości populacji w przypadku cechy 3 oraz 6.1 – Szkody fizyczne, przy
uwzględnieniu właściwości substratu w przypadku cechy 6, określono cele opisowe na
poziomie kryterium. Ze względu na fakt, że w odniesieniu do wskaźników podstawowych nie
opracowano specyficznych wartości granicznych dobrego stanu dla poszczególnych
podregionów określonych we wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich, cele
opracowano na poziomie ogólnym dla całego obszaru polskiej strefy Bałtyku (tabele C.1-1,
C.2-1, C.3-1, C.4-1, C.6-1), natomiast terminy osiągnięcia celów określono na poziomie
poszczególnych cech i zamieszczono w tabelach C.1-2, C.2-2, C.3-2, C.4-2, C.6-2.
Cele środowiskowe dla cechy 5 – Eutrofizacja, przedstawiono jako ogólne – na
poziomie cechy i kryteriów, obowiązujące dla całej polskiej strefy Morza Bałtyckiego, oraz
jako szczegółowe cele wskaźnikowe, które muszą być specyficzne dla poszczególnych
obszarów wód płytkowodnych i strefy otwartego morza (głębokowodnej) (tabela C.5-1).
Szczegółowe cele wskaźnikowe podano w rozbiciu na wyodrębnione obszary wód, ponieważ
wartości progowe różnią się w zależności od obszaru.
Celem ogólnym dla cechy 7 – Warunki hydrograficzne jest brak niekorzystnego
oddziaływania trwałych zmian hydrograficznych na siedliska, a w dalszej konsekwencji na
ekosystem. Cele szczegółowe, dla akwenów, zostały indywidualnie określone dla
poszczególnych wskaźników (tabela C.7-1).
Cele środowiskowe dotyczące substancji zanieczyszczających obecnych w środowisku
morskim i stanowiących potencjalne zagrożenie dla jego funkcjonowania określono
w odniesieniu do cech głównych odnoszących się do grupy substancji zanieczyszczających
obecnych w środowisku morskim. Podczas opracowywania celów środowiskowych dla cech
8 i 9 uwzględniono główny cel wymieniany w segmencie Bałtyckiego Planu Działań
(BSAP)4) w odniesieniu do substancji niebezpiecznych – zasoby Morza Bałtyckiego
niezagrożone przez substancje niebezpieczne oraz operacyjne cele ekologiczne uwzględnione
w tym segmencie (tj. stężenia substancji niebezpiecznych w niewielkim stopniu odbiegające
od naturalnych, wszystkie ryby przydatne do konsumpcji, brak problemów zdrowotnych
u zwierząt, skażenie radioaktywne na poziomie sprzed awarii w Czarnobylu). Uwzględniono
4)

Bałtycki Plan Działań został opracowany w ramach prac na forum Komisji Helsińskiej i przyjęty przez
przedstawicieli rządów państw regionu Morza Bałtyckiego dnia 15 listopada 2007 r.
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także operacyjne cele w segmencie BSAP dotyczącym działalności gospodarczej na morzu
(tj. minimalizacja zanieczyszczeń ściekami ze statków, minimalizacja zanieczyszczenia
atmosfery przez statki, brak szkodliwych zrzutów z platform wydobywczych na morzu)
(tabele C.8-1 oraz C.9-1).
Podczas opracowywania celów środowiskowych dla cech 8 i 9 uwzględniono również
rekomendacje i uwagi Komisji Europejskiej dotyczące ustalania celów środowiskowych
zgodnie z art. 10 RDSM.
Ogólny cel środowiskowy dotyczący odpadów znajdujących się w środowisku morskim,
stanowiących potencjalne źródło zagrożenia, został określony w odniesieniu do cechy 10 –
Odpady w środowisku morskim z uwzględnieniem dwóch kryteriów: 10.1 – Właściwości
odpadów w środowisku morskim i przybrzeżnym oraz 10.2 – Wpływ odpadów na życie
w morzu. Szczegółowe cele osiągnięcia dobrego stanu środowiska opisano dla każdego ze
wskaźników podstawowych (tabela C.10-1).
Należy podkreślić, że cele zostały określone tylko w stosunku do tych wskaźników,
które mają zastosowanie w polskiej części Bałtyku, co w praktyce oznacza, że dane
wskaźniki mogą zostać w tym obszarze ocenione lub stan środowiska w zakresie określonego
wskaźnika może zostać zmieniony w wyniku odpowiednich działań podjętych przez Polskę.
Cele środowiskowe dla cechy 11 – Hałas podwodny stanowią zestawy działań zalecane
przez organizacje międzynarodowe, np. Oceana, WWF, The Fisheries Secretariat (FISH),
Ocean Care, Coastwatch Europe, Seas At Risk, Swedish Society for Nature Conservation,
Marine Conservation Society, oraz uwzględnione w wielostronnych porozumieniach
dotyczących ochrony środowiska (tabela C.11-1).
Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich zgodnie z art. 156 ust. 1 Prawa
wodnego został opracowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przyjęcia zestawu
celów środowiskowych dla wód morskich.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
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w sprawie strategii morskiej)
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań
Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej (Dz. Urz. UE

L 164 z 25.06.2008, str. 19), zwana dalej „RDSM”, określa obowiązek wydania przez państwa członkowskie
zestawu celów środowiskowych dla wód morskich. Celem RDSM jest zobligowanie państw członkowskich do
podjęcia niezbędnych działań na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska
morskiego najpóźniej do 2020 r.
Art. 157 ust. 8 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) wskazuje, że minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej przyjmie zestaw celów środowiskowych dla wód morskich, w drodze rozporządzenia.
Rozwiązywanym problemem jest brak wypełnienia, przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, delegacji
ustawowej określonej w art. 154 ust. 8 ustawy z dnia … – Prawo wodne, dotyczącej opracowania zestawu celów
środowiskowych dla wód morskich. Brak określenia ww. zestawu celów uniemożliwia opracowanie,
a w konsekwencji przyjęcie, Krajowego programu ochrony wód morskich.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie obligatoryjnego upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do
spraw gospodarki wodnej, o którym mowa w art. 157 ust. 8 ustawy z dnia … – Prawo wodne, dotyczące opracowania
zestawu celów środowiskowych dla wód morskich.
Brak określenia ww. zestawu celów uniemożliwia opracowanie, a w konsekwencji przyjęcie Krajowego programu ochrony
wód morskich, zwanego dalej „KPOWM”. Ponadto wydanie przedmiotowego rozporządzenia wyeliminuje ewentualne
zarzuty Komisji Europejskiej dot. opóźnień w przyjęciu przedmiotowego dokumentu (zgodnie z RDSM dokument
powinien zostać przyjęty do 15 lipca 2012 r.).
Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich zgodnie z art. 157 ust. 6 ustawy z dnia … – Prawo wodne został
przedłożony Komisji Europejskiej po uzyskaniu zgody Rady Ministrów – dokument ten został przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu … oraz przekazany do Komisji Europejskiej w dniu … Zgodnie z art. 154 ust. 7 ustawy – Prawo wodne
jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia projektu zestawu celów środowiskowych KE nie odrzuci projektu
jest on przyjmowany w drodze rozporządzenia.
Przyjmowany rozporządzeniem zestaw celów środowiskowych dla wód morskich, określa cele środowiskowe
dla wód morskich, związane z nimi wskaźniki określone w zestawie właściwości typowych dla dobrego stanu
środowiska wód morskich oraz terminy osiągnięcia tych celów.

Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich sporządzono na podstawie wstępnej oceny stanu środowiska
wód morskich polskiej strefy Morza Bałtyckiego, wykonanej w ramach wdrażania RDSM. Cele zostały opracowane
dla każdej z cech o których mowa w zestawie właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich oraz
przypisane do akwenów objętych jurysdykcją polską.
Niniejszy zestaw celów środowiskowych dla wód morskich wraz ze wstępną oceną stanu środowiska wód
morskich, zestawem właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich wraz oraz programem
monitoringu wód morskich stanowią podstawę do opracowania KPOWM.
Oczekiwanym efektem będzie opracowanie i wdrożenie KPOWM, stanowiącym zespół działań służących do osiągnięcia
lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Wszystkie państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wykonania przepisów dyrektywy RDSM. Szczegółowe
rozwiązania, co do formy wykonania tych przepisów są zależne od systemów prawnych w poszczególnych państwach.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
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Prezes Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

1

-

Przygotowuje, na podstawie
tego dokumentu, Krajowy
program ochrony wód
morskich.
dyrektorzy urzędów
3
Dokument jest jednym
morskich
z elementów do opracowania
planów zadań ochronnych
i planów ochrony siedlisk.
Dyrektor Słowińskiego
1
Dokument jest jednym z
Parku Narodowego
elementów do opracowania
planów zadań ochronnych
i planów ochrony siedlisk.
Dyrektor Wolińskiego
1
Dokument jest jednym z
Parku Narodowego
elementów do opracowania
planów zadań ochronnych
i planów ochrony siedlisk.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich został opracowany przez Prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej oraz, zgodnie z art. 157 ust. 2–5 ustawy – Prawo wodne, poddany konsultacjom
społecznym. Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich, zgodnie z wymogami art. 157 ust.6 ustawy –
Prawo wodne, został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu …
Ponadto projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich
zostanie przesłany do konsultacji publicznych i opiniowania następującym instytucjom:
1. Instytutowi Ochrony Środowiska;
2. Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
3. Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu;
4. Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni;
5. Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku;
6. Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie;
7. Dyrektorowi Słowińskiego Parku Narodowego;
8. Dyrektorowi Wolińskiego Parku Narodowego;
9. WWF Polska;
10. Klubowi Przyrodników.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany
termin konsultacji dokumentu to 14 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …)
0
1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Łącznie
(0–10)
-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nie dotyczy.

Przedmiotowe rozporządzenie nie powoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów.
Dokument ten nie wpłynie na poziom obciążeń administracyjnych organów właściwych do
opracowania strategii morskiej. Określone cele będą realizowane na poziomie KPOWM, Rada
Ministrów przyjmuje w drodze rozporządzenia – tam zostanie określony wpływ jego realizacji
na sektor finansów publicznych.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców raz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie
(0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe z …) przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy.
niepieniężnym sektor mikro-, małych i Nie dotyczy.
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
Nie dotyczy.
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Nie dotyczy.
Dodatkowe
Rozporządzenie
nie będzie
miało wpływu na
konkurencyjność gospodarki
informacje, w tym
i
przedsiębiorczość.
Dopiero
sposób
realizacji
celów
środowiskowych
dla wód morskich
wskazanie źródeł
w
przyjętym
przez
Radę
Ministrów
Krajowym
programie
ochrony
wód
morskich,
będzie miał
danych i przyjętych do
wpływ
na
konkurencyjność
gospodarki
i
przedsiębiorczość,
obywateli
i
gospodarstwa
domowe
obliczeń założeń
pozostających w obszarze oddziaływania KPOWM.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE(szczegóły w odwróconej tabeli X nie
zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy

X zwiększenie liczby dokumentów?
zwiększenie liczby procedur?
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
X nie dotyczy
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Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
X środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Rozporządzenie powinno przyczynić się w sposób pośredni do poprawy stanu środowiska wód
morskich, ponieważ dokument przyjmowany rozporządzeniem stanowi podstawę do
Omówienie wpływu
opracowania KPOWM i wynikających z jego zapisów działań naprawczych, mających na celu
osiągnięcie celów środowiskowych dla wód morskich, jakim jest osiągnięcie dobrego stanu
środowiska wód morskich.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Projekt rozporządzenia wypełnia przepisy RDSM w zakresie opracowania zestawu celów środowiskowych dla wód
morskich na podstawie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Oba te dokumenty, wraz z zestawem
właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich oraz programem monitoringu są podstawą do
opracowania programu środków (KPOWM).
Zastosowanym w tym przypadku miernikiem będzie możliwość wykorzystania zestawu właściwości do opracowania
programu środków.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

20/04/BS

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia … (poz. …)

Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich
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CZĘŚĆ 1 – Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich
C1 Bioróżnorodność
Tabela C.1-1
Utrzymana jest różnorodność biologiczna. Jakość i występowanie siedlisk oraz rozmieszczenie
i różnorodność gatunków odpowiadają dominującym warunkom fizjograficznym, geograficznym
i klimatycznym.
Cel środowiskowy: Zredukowanie lub utrzymanie na obecnym poziomie presji antropogenicznej
zapewniające utrzymanie naturalnych siedlisk, w których zachowana jest naturalna różnorodność
biologiczna występujących elementów biotycznych i zapewniona ochrona siedlisk w ramach obszarów
chronionych Natura 2000.
Kryterium 1.1 Rozmieszczenie gatunków
Cel:
Osiągnięcie takiego stanu środowiska, poprzez zredukowanie presji antropogenicznych, takich jak
przyłów w sieci, degradacja dna morskiego, introdukcja gatunków nierodzimych, bezpośrednia ekstrakcja
ze środowiska, w którym dane na temat dynamiki zmian populacji badanych gatunków wymienionych
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7), zwanej dalej „dyrektywą ptasią”,
i dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206 z 22.07.1992, str. 7), zwanej dalej „dyrektywą siedliskową”,
wskażą, że gatunek utrzymuje się, w okresie długoterminowym, jako żywotna część swojego naturalnego
siedliska, a jego naturalny zasięg występowania nie jest pomniejszany oraz nie jest skłonny do
zmniejszania w przyszłości, a siedlisko, w którym bytuje, jest i będzie wystarczająco duże do utrzymania
populacji w skali długoterminowej.
Wskaźnik
Cele dla wskaźnika
1.1.1 Zasięg
Nie opracowano wskaźnika
1.1.2 W odpowiednich przypadkach typ Nie opracowano wskaźnika
rozmieszczenia w ramach zasięgu
1.1.3 Obszar zajmowany przez gatunek Nie opracowano wskaźnika
(w przypadku gatunków
osiadłych/bentosowych)
Kryterium 1.2 Wielkość populacji
Cel:
Celem jest utrzymanie rozmiaru populacji wymienionych w dyrektywie ptasiej i dyrektywie siedliskowej
w zgodzie z naturalnymi warunkami fizycznymi, geograficznymi i klimatycznymi poprzez zredukowanie
głównych czynników śmiertelności gatunków, takich jak przyłów w sieci rybackie, bezpośrednia
ekstrakcja ze środowiska czy zanieczyszczenia.
W przypadku populacji lub gatunków, na temat których nie dysponuje się odpowiednią wiedzą na temat
wielkości populacji i wpływu działalności człowieka na ich stan (morświn, foka), celem jest uzyskanie
takich informacji poprzez wdrożenie odpowiednich programów monitoringowych.
Proponowane wskaźniki
Cele dla wskaźnika
1.2.1
Odpowiednio
liczebność Ptaki:
populacji i/lub biomasa
Celem jest osiągnięcie przez przynajmniej 75% populacji
zimujących ptaków morskich normalnego zakresu fluktuacji
liczebności.
Kryterium 1.3 Stan populacji
Cel:
Celem jest utrzymanie stanu populacji wymienionych w dyrektywie ptasiej i dyrektywie siedliskowej
w zgodzie z naturalnymi warunkami fizycznymi, geograficznymi i klimatycznymi poprzez zredukowanie
głównych czynników śmiertelności gatunków, takich jak przyłów w sieci rybackie, bezpośrednia
ekstrakcja ze środowiska czy zanieczyszczenia.
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1.3.1
Właściwości
demograficzne
populacji (np. wielkość ciała lub
struktura klas wiekowych, stosunek
płci, wskaźnik płodności, wskaźnik
przeżywalności/śmiertelności)

Ssaki:
Przyłów ssaków w sieciach rybackich.
Brak danych do opracowania wskaźnika. Głównym celem jest
osiągnięcie stanu, w którym przyłów ssaków nie przekracza
poziomu zapewniającego naturalny wzrost populacji.
Celem jest również wdrożenie programów monitoringowych
zapewniających informację o stanie populacji i przyłowie
ssaków morskich w sieciach rybackich.
Ptaki:
Przyłów ptaków w sieciach rybackich.
Celem zbliżającym wskaźnik do GES jest malejący trend
w przyłowie ptaków w sieci rybackie w okresie wykonywanej
oceny.
Produktywność orła bielika.
Celem jest utrzymanie się produktywności bielika, wyrażonej
w liczbie piskląt na parę z sukcesem lęgowym, na poziomie
równym albo wyższym od dolnej granicy 95% poziomu
ufności z danych z okresu referencyjnego.
W przypadku Polski celem jest utrzymanie produktywności
bielika, wyrażonej w liczbie piskląt na parę z sukcesem
lęgowym, na poziomie ≥1,21 dla średniej z ostatnich 5 lat.
Liczebność ptaków morskich.
Celem jest osiągnięcie przez przynajmniej 75% gatunków
ptaków morskich w sezonie lęgowym odchylenia liczebności
<30% wartości bazowej z 2000 r. lub <20% w przypadku
gatunków składających tylko jedno jajo.
Ryby:
Indeks wielkości zespołu ryb przybrzeżnych.
Cel zostanie osiągnięty, jeżeli odsetek ryb o rozmiarach
większych niż 30 cm w zbiorowisku ryb osiągnie poziom
adekwatny dla dobrego stanu ekologicznego. Dla wskaźnika
nie opracowano jeszcze granic referencyjnych.
Indeks wielkich ryb (LFI) w wodach otwartych.
Celem jest osiągnięcie udziału dużych ryb w zbiorowości ryb
dennych na poziomie większym niż w serii danych z lat 20002008, kiedy zanotowano wysoką śmiertelność połowową
dorsza. Za granicę dobrego stanu ekologicznego w wodach
otwartych przyjęto następujące wartości wskaźnika:
ICES 25 LFI 1*> 0,60
ICES 26 LFI 1*> 0,36
1.3.2 W odpowiednich przypadkach Nie opracowano wskaźnika
struktura genetyczna populacji
Kryterium 1.4 Rozmieszczenie siedlisk
Cel:
Rozmieszczenie geograficzne i zasięg siedliska powinny uzyskać do 2021 r. zbliżony do naturalnego stan
dla każdego z podregionów Morza Bałtyckiego.
Wskaźnik
Cele dla wskaźnika
1.4.1 Zasięg
Nie opracowano wskaźnika
1.4.2 Typ rozmieszczenia
Nie opracowano wskaźnika
Kryterium 1.5 Wielkość siedliska
Cel:
Zredukowanie presji antropogenicznej, szczególnie na siedliska chronione, które są kluczowymi
elementami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów, w szczególności presji ze strony
rybołówstwa (trałowanie), które w negatywny sposób wpływają na funkcjonowanie siedlisk.
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Wskaźnik
1.5.1 Powierzchnia siedliska
1.5.2 W odpowiednich przypadkach
objętość siedliska

Cele dla wskaźnika
Makrofity:
Celem jest osiągnięcie wartości wskaźnika stosunku biomasy
gatunków wieloletnich do całkowitej biomasy makrofitów
większej lub równej granicy dobrego stanu środowiska
wynoszącej 0,80.

Kryterium 1.6 Stan siedliska
Cel:
Osiągnięcie lub utrzymanie stanu siedliska, w którym gatunki i zbiorowiska w nim występujące znajdują
się w granicach ich naturalnej zmienności, a presje występujące w środowisku są zredukowane lub
utrzymane na poziomie gwarantującym prawidłowy rozwój komponentów biotycznych.
Wskaźnik
Cele dla wskaźnika
1.6.1 Stan typowych gatunków Makrozoobentos:
i zbiorowisk
Celem jest osiągnięcie wartości multimetrycznego wskaźnika
makrozoobentosu B większej lub równej granicy dobrego stanu
środowiska wynoszącej 3,18.
Celem jest osiągnięcie rozkładu wielkości wszystkich gatunków
wskaźnikowych
z
wieloletnich
gatunków
makrozoobentosuw granicach ich naturalnej zmienności.
Makrofity:
Celem jest osiągnięcie wartości wskaźnika stosunku biomasy
gatunków wieloletnich do całkowitej biomasy makrofitów większej
lub równej granicy dobrego stanu środowiska wynoszącej 0,80.
1.6.2 Odpowiednio liczebność Zespoły pelagialu:
względna i/lub biomasa
Liczebność oraz średni rozmiar zooplanktonu.
Celem jest osiągnięcie:
 w strukturze zooplanktonu dużego udziału osobników
o dużych rozmiarach ciała (głównie Copepoda), które
w efektywny sposób konsumują fitoplankton i stanowią dobrej
jakości pokarm dla zooplanktonożernych ryb, oraz
 liczebności zooplanktonu na poziomie odpowiednim dla wsparcia
wzrostu ryb i zapewnienia kontroli nad produkcją fitoplanktonu.
Okresem referencyjnym dla średniego rozmiaru jest dolna granica
95% przedziału ufności średniej okresu, kiedy zooplankton jest
w stanie zapewnić wzmożony wzrost ryb pożywiających się
zooplanktonem.
Okresem referencyjnym dla całkowitej liczebności zooplanktonu lub
biomasy jest okres, kiedy istnieją słabe efekty eutrofizacji,
reprezentowane przez niskie stężenia chlorofilu „a”, i w związku z tym
można zaniedbać zmiany w łańcuchu troficznym wywołane
eutrofizacją.
1.6.3
Warunki
fizyczne,
hydrologiczne i chemiczne
1.7. Struktura ekosystemu
Cel:
Zapewnienie do 2020 r. zabezpieczenia i odtworzenia zdegradowanych obszarów morskich do stanu
bliskiego naturalnemu.
1.7.1 Skład i stosunkowe proporcje Celem jest ograniczenie antropopresji gwarantujące
składników
ekosystemu
(siedlisk osiągnięcie/utrzymanie składu oraz stosunkowych proporcji
i gatunków)
składników ekosystemu (ryb, ptaków, ssaków, siedlisk
dennych oraz pelagicznych) na poziomach zapewniających
prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu.
*

Indeks wielkich ryb (LFI) w wodach otwartych dla strefy otwartego morza (LFI 1) – część zachodnia (ICES 25)
oraz część wschodnia (ICES 26).
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Tabela C.1-2
Bioróżnorodność –termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich
Akwen
Cel
Termin
Wody otwarte Zatoki
Gdańskiej – 33
Polskie wody
przybrzeżne Zatoki
Gdańskiej – 35
Polska część Zalewu
Wiślanego – 35A
Wody otwarte
Zredukowanie lub utrzymanie na obecnym
wschodniej części
poziomie presji antropogenicznych, takich jak
Bałtyku Właściwego – 27 rybołówstwo, budownictwo podwodne, transport,
zapewniające
utrzymanie
naturalnych
2020 r.
Polskie wody
ekosystemów, siedlisk, w których zachowana jest
przybrzeżne wschodniej
naturalna różnorodność biologiczna występujących
części
Bałtyku Właściwego – 62 elementów biotycznych.
Wody otwarte Basenu
Bornholmskiego – 36
Polskie wody
przybrzeżne Basenu
Bornholmskiego – 38
Polska część Zalewu
Szczecińskiego – 38A
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C2 Gatunki obce
Tabela C.2-1
Cel środowiskowy:
Gatunki obce wprowadzone w wyniku działalności człowieka są na poziomach, które nie zmieniają
struktury ekosystemu.
Kryterium 2.1 Liczebność i charakterystyka stanu gatunków nierodzimych, w szczególności
gatunków inwazyjnych
Cel:
Poznanie wektorów dystrybucji gatunków inwazyjnych na polskich obszarach morskich oraz
zminimalizowanie introdukcji nowych gatunków obcych w możliwym do wykonania wymiarze.
Wskaźnik
Cel dla wskaźnika
2.1.1 Pojawienie się nowych gatunków Celem jest brak pojawienia się nowego gatunku obcego
nierodzimych
w okresie dokonywanej oceny.
Kryterium 2.2 Oddziaływanie inwazyjnych gatunków nierodzimych na środowisko
Cel:
Ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków nierodzimych do poziomu gwarantującego niewywieranie
przez te gatunki negatywnego wpływu na środowisko.
2.2.1 Stosunek
Cel zostanie osiągnięty, jeżeli udzielono mniej niż trzech pozytywnych
inwazyjnych
odpowiedzi na poniższe pytania, w odniesieniu do konkretnych grup
gatunków
taksonomicznych:
nierodzimych do
 Czy stosunek gatunków obcych do rodzimych w jednej z głównych grup
gatunków rodzimych
taksonomicznych (np. ryb, makroglonów, małży) >0.10?
w niektórych dobrze
 Czy stosunek gatunków obcych do rodzimych w jednej z głównych grup
zbadanych grupach
taksonomicznych (np. ryb, makroglonów, małży) <0.10, lecz na podstawie
taksonomicznych (np.
oszacowanych trendów nowych introdukcji stosunek ten osiągnie wartość
ryby, makroglony,
>0.10 w okresie najbliższych 6 lat?
mięczaki), który może  Czy występuje chociaż jeden inwazyjny gatunek obcy, posiadający znaczny
umożliwiać pomiar
wpływ na >20% badanego obszaru albo>20% któregokolwiek z siedlisk
zmian w składzie
wymienionych w załączniku I dyrektywy siedliskowej, albo>10%
gatunkowym (np.
któregokolwiek z siedlisk priorytetowych wymienionych w załączniku I
oprócz wypierania
dyrektywy siedliskowej? Za znaczny uważa się następujący wpływ: istotne
gatunków rodzimych)
zmiany w składzie zbiorowisk oraz wymieranie miejscowe lub populacyjne
przynajmniej jednego gatunku rodzimego, >10% spadek populacji
przynajmniej jednego gatunku kluczowego (np. trawy morskiej) lub
gatunków zamieszczonych w załączniku II albo IV dyrektywy siedliskowej.
 Czy występuje przynajmniej jeden inwazyjny gatunek obcy, który w oparciu
o wyznaczone trendy liczebności i rozmieszczenia przestrzennego uważa się
za powodujący istotny wpływ na >20% badanego obszaru, albo>20%
któregokolwiek z siedlisk wymienionych w załączniku I dyrektywy
siedliskowej, albo >10% któregokolwiek z priorytetowych siedlisk
wymienionych w załączniku I dyrektywy siedliskowej w okresie ostatnich 6
lat?
2.2.2 Oddziaływanie
inwazyjnych
gatunków
nierodzimych na
Wskaźnik BPL - Celem jest niepojawienie się nowych gatunków inwazyjnych
poziomie gatunków,
ze znanym wpływem na środowisko w okresie ostatnich 6 lat.
siedlisk
i ekosystemów, tam
gdzie jest to
wykonalne
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Tabela C.2-2
Gatunki obce – termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich
Akwen
Cel
Wody otwarte Zatoki
Gdańskiej – 33
Polskie wody przybrzeżne
Zatoki Gdańskiej – 35
Polska część Zalewu
Wiślanego – 35A
Wody otwarte wschodniej
części Bałtyku Właściwego
– 27
Zminimalizowanie nowych introdukcji gatunków
Polskie wody przybrzeżne
obcych w możliwym do wykonania wymiarze.
wschodniej części Bałtyku
Właściwego – 62
Wody otwarte Basenu
Bornholmskiego – 36
Polskie wody przybrzeżne
Basenu Bornholmskiego –
38
Polska część Zalewu
Szczecińskiego – 38A

Termin

2020 r.
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C3 Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków
Tabela C.3-1
Cel środowiskowy:
Celem jest utrzymanie populacji komercyjnie eksploatowanych ryb i skorupiaków w bezpiecznych
granicach biologicznych odpowiadających warunkom naturalnym poprzez ograniczenie presji
antropogenicznych, tj. ustanowienie limitów połowowych gwarantujących osiągnięcie maksymalnego
zrównoważonego połowu eksploatowanych gatunków.
Kryterium 3.1 Poziom presji powodowanej przez działalność połowową
Cel:
Zapewnienie eksploatacji wszystkich komercyjnie eksploatowanych stad ryb na poziomie lub poniżej
poziomu maksymalnego zrównoważonego połowu zapewniającego, że wszystkie komercyjnie
eksploatowane ryby znajdują się w bezpiecznych granicach biologicznych.
Wskaźnik
Wskaźniki podstawowe
3.1.1 Śmiertelność połowowa (F)
Śmiertelność połowowa (F) wszystkich komercyjnie
eksploatowanych stad ryb znajduje się na poziomie
maksymalnego zrównoważonego połowu (FMSY).
Stado dorsza (22-24)* – F≤0.25
Stado dorsza (25-32)*– F≤0.3
Stado łososia (22-31)* – osiągnięcie 75% Potencjalnej
Zdolności Produkcji Smoltów (PZPS)
Stado storni (24-25)* – brak wskaźnika
Stado storni (26)* – brak wskaźnika
Stado szprota (22-32)*– F≤0.35
Stado śledzia (22-24 i IIIa)*– F≤0.25
Stado śledzia (25-29 i 32 Ex GoR)*– F≤0.16
3.1.2 Stosunek połowu do wskaźnika Brak wskaźnika w ocenie.
biomasy
Kryterium 3.2 Zdolność reprodukcyjna stada
Cel:
Ograniczenie lub utrzymanie eksploatacji stad ryb na poziomie zapewniającym zachowanie ich pełnej
zdolności reprodukcyjnej.
3.2.1 Biomasa stada tarłowego (SSB)
Biomasa stada tarłowego (B) znajduje się na poziomie
zapewniającym utrzymanie maksymalnego zrównoważonego
połowu (BMSYtrigger)
Stado dorsza (22-24)* – B≤23 000 ton
Stado dorsza (25-32)* – brak granicy, ocena stanu na zasadzie
śledzenia trendów zmian biomasy stada tarłowego
Stado łososia (22-31)* – brak wskaźnika
Stado storni (24-25)* – brak wskaźnika
Stado storni (26)* – brak wskaźnika
Stado szprota (22-32)* –brak granicy, ocena stanu na zasadzie
śledzenia trendów zmian biomasy stada tarłowego
Stado śledzia (22-24 i IIIa)* – B≤110 000 ton
Stado śledzia (25-29 i 32 Ex GoR)* – brak granicy, ocena stanu
na zasadzie śledzenia trendów zmian biomasy stada tarłowego
3.2.2
Wskaźniki
biomasy
Log Nie użyte w ocenie.
(obfitość)
Kryterium 3.3 Struktura wiekowa i klasy rozmiarów
Cel:
Zapewnienie pełnych zakresów struktury wiekowej i klas rozmiarów osobniczych wszystkich
komercyjnie eksploatowanych stad ryb.
3.3.1 Długość ciała u wszystkich
gatunków odnotowanych w danych Brak warunków referencyjnych – dane w trakcie analiz.
statków badawczych
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*

Obszar (IIIa) i podobszary (obszary zarządzania stadami ryb) według podziału Międzynarodowej Rady Badań
Morza (ICES).

Tabela C.3-2
Komercyjnie eksploatowane gatunki ryb i skorupiaków – termin osiągnięcia celu w wydzielonych
akwenach wód polskich
Akwen
Cel
Termin
Wody otwarte Zatoki
Gdańskiej – 33
Polskie wody
przybrzeżne Zatoki
Gdańskiej – 35
Celem jest utrzymanie populacji komercyjnie
Polska część Zalewu
eksploatowanych
ryb
i
skorupiaków
Wiślanego – 35A
w bezpiecznych
granicach
biologicznych
Wody otwarte
odpowiadających warunkom naturalnym poprzez
wschodniej części
zapewnienie eksploatacji wszystkich komercyjnie
Bałtyku
eksploatowanych stad ryb na poziomie lub poniżej
Właściwego – 27
poziomu maksymalnego zrównoważonego połowu
2020 r.
zapewniającego, że wszystkie komercyjnie
Polskie wody
eksploatowane ryby znajdują się w bezpiecznych
przybrzeżne wschodniej
granicach biologicznych oraz poprzez ograniczenie
części
Bałtyku Właściwego – 62 lub utrzymanie eksploatacji stad ryb na poziomie
zapewniającym zachowanie ich pełnej zdolności
Wody otwarte Basenu
reprodukcyjnej i pełnego zakresu wieku
Bornholmskiego – 36
i rozmiarów osobniczych.
Polskie wody
przybrzeżne Basenu
Bornholmskiego – 38
Polska część Zalewu
Szczecińskiego – 38A
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C4 Łańcuch troficzny
Tabela C.4-1
Cel środowiskowy:
Osiągnięcie do 2020 r. stanu, kiedy presja wywierana przez człowieka nie powoduje zmian
w środowisku, w którym wszystkie elementy morskich sieci troficznych wykazują naturalny i stabilny
poziom liczebności i różnorodności, w zakresie poznanym dotychczas.
Kryterium 4.1 Produktywność (produkcja na jednostkę biomasy) kluczowych gatunków lub
grup troficznych
Cel:
Biomasa kluczowych grup troficznych utrzymuje się na poziomie zapewniającym pełną zdolność
rozrodczą populacji.
Wskaźnik
Wskaźniki podstawowe
4.1.1 Aktywność kluczowych
Produktywność (produkcja na jednostkę biomasy)
gatunków drapieżnych mierzona jako
kluczowych gatunków lub grup troficznych:
ich produkcja na biomasę jednostkową  Produktywność bielika - cele jak dla cechy 1
(produktywność)
 Tempo wzrostu populacji ssaków morskich – cele jak dla
cechy 1
Kryterium 4.2 Odsetek wybranych gatunków na końcu łańcucha pokarmowego
Cel dla kryterium:
Osiągnięcie do 2020r. stanu, w którym wszystkie elementy morskich sieci troficznych będą
wskazywały naturalny i stabilny poziom liczebności i różnorodności, w zakresie poznanym
dotychczas.
Wskaźnik
Wskaźniki podstawowe
4.2.1 Duże ryby (pod względem Indeks wielkich ryb w wodach otwartych – cele jak
funkcjonalności)
w przypadku Cechy 1 (LF I)
Kryterium 4.3 Liczebność/rozmieszczenie kluczowych grup/gatunków troficznych
Cel:
Osiągnięcie lub utrzymanie do 2020 r. produktywności komponentów biotycznych gwarantującej
prawidłowe funkcjonowanie sieci troficznej.
Wskaźnik
Wskaźniki podstawowe
4.3.1 Tendencje w zakresie
Liczebność zimujących ptaków morskich – cele jak dla
liczebności wybranych grup/gatunków Cechy 1
istotnych pod względem
funkcjonalności
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Tabela C.4-2
Łańcuch troficzny – termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich
Akwen
Cel
Termin
Wody otwarte Zatoki
Gdańskiej – 33
Polskie wody
przybrzeżne Zatoki
Gdańskiej – 35
Polska część Zalewu
Wiślanego – 35A
Wody otwarte
Osiągnięcie do 2020 r. stanu, w którym
wschodniej części
wszystkie elementy morskich sieci troficznych
Bałtyku
będą wskazywały naturalny i stabilny poziom
Właściwego – 27
liczebności i różnorodności, w zakresie
2020 r.
Polskie wody
poznanym dotychczas, a produktywność
przybrzeżne wschodniej
komponentów
biotycznych
gwarantuje
części
prawidłowe funkcjonowanie sieci troficznej.
Bałtyku Właściwego – 62
Wody otwarte Basenu
Bornholmskiego – 36
Polskie wody
przybrzeżne Basenu
Bornholmskiego – 38
Polska część Zalewu
Szczecińskiego – 38A
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C5 Eutrofizacja1
Tabela C.5-1
Do minimum ogranicza się eutrofizację wywołaną przez działalność człowieka, w szczególności jej
niekorzystne skutki, takie jak straty różnorodności biologicznej, degradacja ekosystemu, szkodliwe
zakwity glonów oraz niedobór tlenu w wodach przydennych.
Cel środowiskowy:
Morze Bałtyckie, w tym polskie obszary Bałtyku, pozbawione znaczących skutków eutrofizacji
wywołanej działalnością człowieka, tzn. środowisko morskie niezagrożone przez eutrofizację.
Kryterium C.5.1: Poziom substancji biogennych
Cel środowiskowy – poziom substancji biogennych niepowodujący negatywnych skutków
w ekosystemie
Wskaźnik:
Cele dla wskaźnika:
5.1.1 Stężenie substancji biogennych Stężenia substancji biogennych (związków fosforu
w wodzie morskiej
i azotu)w kolumnie wody morskiej są na poziomach, które
nie powodują negatywnych skutków w ekosystemie w
postaci
nadmiernych
zakwitów
glonów,
spadku
przejrzystości wody morskiej, zmian w stanie roślinności
podwodnej oraz niekorzystnego poziomu natlenienia wód
przydennych.
Szczegółowe cele środowiskowe, charakteryzujące dobry
stan środowiska w zakresie stężeń związków azotu i fosforu,
w postaci określonych metriksów, podano w tabeli C.5-2.
Kryterium C.5.2: Bezpośrednie skutki nadmiaru substancji biogennych
Cel środowiskowy – przejrzysta woda
Wskaźnik:
Cele dla wskaźnika:
5.2.1 Większe stężenie chlorofilu
Brak nadmiernego rozwoju glonów i podwyższonych stężeń
w słupie wody
chlorofilu „a” w kolumnie wody. Szczegółowe cele
środowiskowe, charakteryzujące dobry stan środowiska
w zakresie stężeń chlorofilu „a”, w postaci określonych
metriksów, podano w tabeli C.5-2.
Wskaźnik:
Cele dla wskaźnika:
5.2.2 Spadek przejrzystości wody w Nie obserwuje się obniżenia przejrzystości wody morskiej,
związku ze wzrostem ilości glonów prowadzącego do zakłócenia rozwoju roślinności
zawieszonych w toni wodnej
podwodnej.
Szczegółowe cele środowiskowe, charakteryzujące dobry
stan środowiska w zakresie przezroczystości wody morskiej,
wyrażonej głębokością widzialności krążka Secchi’ego,
w postaci określonych metriksów,podano w tabeli C.5-2.
Wskaźnik:
Cele dla wskaźnika:
5.2.3 Wzrost biomasy
Ograniczenie nadmiernego rozrastania się makroglonów
oportunistycznych makroglonów
oportunistycznych, prowadzącego do zakłócenia równowagi
w zbiorowiskach bentosowych.
Parametryczną miarą, służącą do oceny dobrego stanu
środowiska
w
zakresie
roślinności
podwodnej,
reprezentowanej przez makroglony i okrytozalążkowe, jest
1

Cele środowiskowe dla cechy 5 – Eutrofizacja, przedstawiono jako ogólne – na poziomie cechy i kryteriów,
obowiązujące dla całej polskiej strefy Morza Bałtyckiego, oraz jako szczegółowe cele wskaźnikowe, które
muszą być specyficzne dla poszczególnych obszarów wód płytkowodnych i strefy otwartego morza
(głębokowodnej) (tabela C.5-2). Szczegółowe cele wskaźnikowe podano w rozbiciu na wyodrębnione obszary
wód, ponieważ wartości progowe różnią się w zależności od obszaru.
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indeks stanu makrofitów SM1. Wartości celów
środowiskowych indeksu SM1 podano w tabeli C.5-2.
Element czasowo nieuwzględniany w ocenie stanu.

Wskaźnik:
5.2.4 Zmiany w składzie gatunkowym
fitoplanktonu, takie jak zmiana
stosunku okrzemek do wiciowców,
zmiana ilości gatunków bentosowych
na
korzyść
pelagicznych
oraz
występowanie
zakwitów
szkodliwych/toksycznych glonów (np.
cyjanobakterii) w wyniku działalności
człowieka
Kryterium C.5.3: Pośrednie skutki nadmiaru substancji biogennych
Cel środowiskowy – brak negatywnych oddziaływań na organizmy bytujące na dnie
Element czasowo nieuwzględniany w ocenie stanu.
Wskaźnik:
5.3.1 Masowy rozrost makroglonów
np. nitkowatych
Wskaźnik:
Cele dla wskaźnika:
5.3.2 Utrudniony rozwój wieloletnich Utrzymanie lub zwiększenie występowania wieloletnich
roślin z gatunku naczyniowych (np. gatunków morskich roślin podwodnych i gatunków trawy
trawa morska, morszczyny) z powodu morskiej w miejscach ich bytowania poprzez brak
obniżonej przejrzystości wody
niekorzystnych oddziaływań wynikających z obniżenia
przejrzystości wody morskiej i zmniejszenia natlenienia wód
przydennych.
Parametryczną miarą, służącą do oceny dobrego stanu
środowiska
w
zakresie
roślinności
podwodnej,
reprezentowanej przez makroglony i okrytozalążkowe, jest
indeks stanu makrofitów SM1. Wartości celów
środowiskowych indeksu SM1 podano w tabeli C.5-2.
Wskaźnik:
Cele dla wskaźnika:
5.3.3 Rozpuszczony tlen , tzn. zmiany Dobre natlenienie wód przydennych, to znaczy brak
w wyniku zwiększonego rozkładu warunków wzmagających zużycie tlenu z wód przydennych,
materii organicznej i wielkość czyli nadmiernego wzrostu produkcji materii organicznej,
obszaru, którego dotyczy
dzięki czemu nie występują negatywne oddziaływania na
organizmy bytujące na dnie i w wodach przyległych oraz –
w warunkach dobrego natlenienia – nie występuje
wewnętrzne nawrotowe wzbogacanie ekosystemu w fosfor
uwalniany z osadów.
Szczegółowe cele środowiskowe, charakteryzujące dobry
stan środowiska w zakresie natlenienia wód przydennych,
w postaci określonych metriksów, podano w tabeli C.5-2.
Wskaźnik:
Cel dla wskaźnika:
5.3.4 Stan fauny makrobezkręgowców Taki sam jak w punkcie 1.6.1.
bentosowych
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Eutrofizacja – szczegółowe cele środowiskowe
Tabela C.5-2* Wartości szczegółowych celów środowiskowych w wydzielonych akwenach Polskich Obszarów Morskich strefy otwartego morza oraz
płytkowodnej2przylegającej do odpowiednich wód przybrzeżnych według podziału i numeracji akwenów grupy eksperckiej CORESET Biodiversity
Komisji Helsińskiej (HELCOM) (w nawiasach kwadratowych)
Strefa
Wody otwarte
Wody
płytkowodna
Strefa płytkowodna
Wody otwarte
Strefa płytkowodna
wschodniej
otwarte
wschodniej
Basenu
Basenu
Basenu
części Bałtyku
Zatoki
części Bałtyku
Bornholmskiego3
Bornholmskiego
Bornholmskiego4[38]
Właściwego
Gdańskiej
Właściwego
[38]
[36]
[27]
[33]
[62]
Wskaźnik/element jakości
Fosforany (średnia I-III)
mg P/l 0,013
0,013
0,022
0,009**
0,011**
0,010**
Fosforany (średnia
mg P/l 0,007
0,009
0,009
0,007
0,007
0,006
roczna)
Fosfor ogólny (średnia
mg P/l 0,028
0,028
0,042
0,029
0,028
0,028
VI-IX)
Fosfor ogólny (średnia
mgP/l
0,025
0,019
0,028
0,021
0,019
0,019
roczna)
Azot mineralny (średnia
mg N/l 0,084
0,084
0,182
0,036**
0,059**
0,035**
I-III)
Azot mineralny (średnia
mg N/l 0,014
0,028
0,021
0,021
0,028
0,017
roczna)
Azot ogólny (średnia VImg N/l 0,273
0,273
0,273
0,294
0,294
0,294
IX)
Azot ogólny (średnia
mg N/l 0,204
0,221
0,368
0,218
0,263
0,202
roczna)
1,90
1,90
3,15
1,9**
2,2**
1,8**
Chlorofil „a” (średnia VI- μg/l
2

Do głębokości 20 m.
Wody zachodniej części strefy płytkowodnej środkowego Wybrzeża.
4
Wody otwartej Zatoki Pomorskiej.
3
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Wskaźnik/element jakości
IX)
Chlorofil „a” (średnia
roczna)
Przezroczystość (średnia
VI-IX)
Przezroczystość (średnia
roczna)
Stan makrofitów SM1
Dług tlenowy
Natlenienie wód
przydennych(minimum w
okresie VI-IX)

Strefa
płytkowodna
wschodniej
części Bałtyku
Właściwego
[62]

Strefa płytkowodna
Basenu
Bornholmskiego3
[38]

μg/l

2,20

m

Strefa płytkowodna
Basenu
Bornholmskiego4[38]

Wody otwarte
wschodniej
części Bałtyku
Właściwego
[27]

Wody
otwarte
Zatoki
Gdańskiej
[33]

Wody otwarte
Basenu
Bornholmskiego
[36]

2,50

4,20

1,9

2,63

1,14

5,53

5,53

4,50

7,6**

6,5**

7,1**

m

11,0

9,5

4,20

8,4

9,20

11,5

mg/l

0,80
-

0,80
-

0,80
-

8,66**

8,66**

0,80***
6,37**

4,2

4,2

2,9

2,9

2,9

mg O2/l 4,2

Objaśnienia do tabeli:
* Podawane w tabeli wartości są indykatywne i mogą zostać ustalone jako wiążące po zakończeniu prac nad ogólnoeuropejską listą wskaźników szczegółowych
charakteryzujących kryteria oceny eutrofizacji.
**
Wartości według zrealizowanego przez HELCOM projektu TARGREV.
***
Stan makrofitów w obrębie Ławicy Słupskiej.
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Tabela C.5-3
Eutrofizacja – cel i termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach Polskich Obszarów
Morskich
Akwen
Cel
Termin
Wody otwarte Zatoki
Morze Bałtyckie, w tym polskie obszary
Gdańskiej – 33
Bałtyku, pozbawione znaczących skutków
eutrofizacji
wywołanej
działalnością
Wody otwarte wschodniej
człowieka, tzn. środowisko morskie
części Bałtyku
niezagrożone przez eutrofizację poprzez
Właściwego – 27
ograniczenie
dopływu
substancji
Strefa płytkowodna
biogennych, czyli związków fosforu
wschodniej części
i
azotu,
ze
źródeł
zewnętrznych
2020 r.
Bałtyku Właściwego – 62
i
utrzymanie
ich
na
poziomie,
który
nie
Wody otwarte Basenu
powoduje
negatywnych
zmian
Bornholmskiego – 36
w ekosystemie, w postaci nadmiernych
zakwitów glonów, spadku przejrzystości
Strefa płytkowodna Basenu
wody morskiej, zmian stanu roślinności
Bornholmskiego – 38
podwodnej oraz niekorzystnego poziomu
natlenienia wód przydennych.
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C6 Integralność dna morskiego
Tabela C.6-1
Cel środowiskowy:
Celem jest osiągnięcie poziomu integralności dna morskiego zapewniającego ochronę struktury oraz
funkcji ekosystemów, gdzie nie obserwuje się negatywnych wpływów działalności człowieka
zwłaszcza na ekosystemy denne.
Kryterium 6.1 Szkody fizyczne, przy uwzględnieniu właściwości substratu
Cel:
Osiągnięcie przez podłoże fizyczne stanu, w którym zostają zredukowane skutki działalności
człowieka, zapewniając, że większość funkcji ekosystemu dna morskiego jest w granicach ich
historycznych wartości dla ich naturalnej zmienności.
Wskaźnik
Wskaźniki podstawowe
6.1.1 Rodzaj, liczebność, biomasa
i rozległość obszarowa odpowiednich
Brak wskaźników
substratów biogenicznych
6.1.2 Rozległość dna morskiego
dotkniętego w znacznym stopniu skutkami
Brak wskaźników
działalności człowieka w przypadku
szczególnych rodzajów substratu
Kryterium 6.2 Stan zbiorowiska bentosowego
Cel:
Powrót ekosystemu, w miejscach, w których antropogeniczne lub naturalne presje zaburzyły strukturę
oraz procesy zachodzące w obrębie dna morskiego lub struktur biotycznych, do stanu
zmodyfikowanego w mniejszym stopniu. Regeneracja powinna nastąpić w niedalekiej przyszłości,
w momencie zredukowania presji, biorąc pod uwagę historię funkcjonowania kluczowych gatunków
zapewniających funkcjonowanie ekosystemu.
Wskaźnik
Wskaźniki podstawowe
6.2.1 Występowanie szczególnie
Wskaźnik stosunku biomasy gatunków wieloletnich
wrażliwych i/lub tolerancyjnych
do całkowitej biomasy makrofitów –cel jak dla cechy 1
gatunków
6.2.2 Multimetryczne wskaźniki
oceniające stan i funkcjonalność
Celem jest osiągnięcie wartości multimetrycznego wskaźnika
zbiorowiska bentosowego, takie jak
makrozoobentosu B większej lub równej granicy dobrego
różnorodność i bogactwo gatunkowe,
stanu środowiska wynoszącej 3,18
stosunek gatunków oportunistycznych
do wrażliwych
6.2.3 Odsetek biomasy lub liczby
osobników powyżej określonej
Brak wskaźników
długości/wielkości ciała
6.2.4 Parametry opisujące właściwości
(kształt, nachylenie i punkt przecięcia
prostej z osią współrzędnych)
Brak wskaźników
spektrum wielkości zbiorowiska
bentosowego
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Tabela C.6-2
Integralność dna morskiego – cel i termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód
polskich
Akwen
Cel
Termin
Wody otwarte Zatoki Gdańskiej – Celem jest osiągnięcie lub utrzymanie
33
poziomu integralności dna morskiego
Wody otwarte wschodniej części zapewniającego ochronę struktury oraz
funkcji ekosystemów, gdzie nie
Bałtyku Właściwego – 27
Strefa płytkowodna wschodniej obserwuje się negatywnych wpływów
zwłaszcza na ekosystemy denne, oraz
części Bałtyku Właściwego – 62
2020 r.
Wody
otwarte
Basenu powrót ekosystemu, w miejscach,
w
których
antropogeniczne
lub
Bornholmskiego – 36
naturalne presje zaburzyły strukturę
oraz procesy zachodzące w obrębie
Strefa płytkowodna Basenu
dna
morskiego
lub
struktur
Bornholmskiego – 38
biotycznych, do stanu w mniejszym
stopniu zmodyfikowanego.
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C7Warunki hydrograficzne5, 6, 7
Tabela C.7-1
Trwała zmiana właściwości hydrograficznych nie ma niekorzystnego wpływu na ekosystemy morskie.
Cel środowiskowy:
Ograniczenie działań wpływających na zmianę warunków hydrograficznych do minimum
gwarantującego brak ich niekorzystnego wpływu na ekosystemy morskie oraz podjęcie działań
mających na celu poprawę warunków hydrograficznych w obszarach trwale zmienionych.
Kryterium 7.1 Charakterystyka przestrzenna trwałych zmian
Wskaźnik
Cele dla wskaźnika
7.1.1 Zasięg obszaru dotkniętego Ograniczenie zasięgu trwałych zmian
trwałymi zmianami
Wartości graniczne wskaźnika zmian odporności ekosystemu
dla osiągnięcia GES dla akwenów:
 akweny strefy płytkowodnej 38, 62 – 20%,
 akweny – 36, 27, 33 – 30%.
Kryterium 7.2 Wpływ trwałych zmian hydrograficznych
7.2.1 Zasięg przestrzenny siedliska Ograniczenie zasięgu oddziaływania trwałych zmian
dotkniętego trwałymi zmianami
hydrograficznych na siedliska denne i pelagiczne.
7.2.2
Zmiany
w
siedlisku, Wyeliminowanie lub ograniczenie wpływu zmian warunków
w szczególności w funkcjonowaniu hydrograficznych na zmiany w siedlisku i jego
(np. obszary tarła, obszary lęgowe funkcjonowaniu poprzez podjęcie właściwej polityki
i obszary żerowania oraz szlaki gospodarowania polskimi obszarami morskimi.
migracji ryb, ptaków i ssaków) w Przywrócenie stanu naturalnego siedlisk dennych
odniesieniu do zmian warunków i pelagicznych.
hydrograficznych
Samoistne, tzn. bez ingerencji człowieka, odtworzenie
obszarów bytowania fauny i flory.
Tabela C.7-28
Cele środowiskowe dla obszarów chronionych w akwenach
Kategoria wód
Wartość progowa
Strefa płytkowodna
12%
Wody otwartego morza
18%
5

Cecha 7 jest powiązana z cechą 6 – Integralność dna morskiego i poprzez nią z cechą 1 – Bioróżnorodność.
Istotne znaczenie dla bioróżnorodności ma zachowanie spójności siedliska, objawiającego się brakiem
znaczącego oddziaływania antropogenicznego na strukturę dna.
6

Dla osiągnięcia celów środowiskowych należy podjąć działania na rzecz zmniejszenia zasięgu trwałych zmian
powodowanych przez urządzenia i budowle hydrotechniczne oraz działalność gospodarczą, w szczególności
eksplorację dna morskiego oraz połowy denne.
7

Cele środowiskowe w zakresie warunków hydrograficznych ustanowiono zgodnie z definicją dobrego stanu
w brzmieniu określonym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/86/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w
sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19) zwanej dalej „RDSM”: „stała zmiana
właściwości hydrograficznych nie ma negatywnego wpływu na ekosystemy morskie” dla akwenów
obejmujących strefę płytkowodną poza wodami przejściowymi i przybrzeżnymi oraz strefę otwartego morza.
8

Dla obszarów chronionych należy ustanowić bardziej rygorystyczny cel (tabela C.7-2) niż dla wód strefy
płytkowodnej i otwartego morza nieobejmujących tych obszarów (tabela C.7-1). Wartości progowe dla
obszarów chronionych w wodach opracowano poprzez analogię do granicy GES/subGES – jako 2/3 wartości
progowej, która została wyznaczona jako granica dobrego stanu we wstępnej ocenie stanu środowiska wód
morskich.
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Tabela C.7-3
Zestawienie obszarów chronionych, zlokalizowanych w akwenach strefy płytkowodnej
i otwartego morza w obrębie polskich obszarów morskich Bałtyku
Kod
Nazwa i numer akwenu
Lp. Nazwa obszaru
Rodzaj
obszaru
(RDSM)
Ostoja na
Dyrektywa
Strefa płytkowodna Basenu
1
Zatoce
PLH990002
siedliskowa Bornholmskiego – 38
Pomorskiej
Strefa
płytkowodna
Ostoja
Dyrektywa
2
PLH220023
wschodniej części Bałtyku
Słowińska
siedliskowa
Właściwego – 62
Strefa
płytkowodna
Ostoja
Dyrektywa
3
PLB22003
wschodniej części Bałtyku
Słowińska
ptasia
Właściwego – 62
Strefa
płytkowodna
Słowiński Park
Park
4
SPN
wschodniej części Bałtyku
Narodowy
narodowy
Właściwego – 62
Ostoja na
Dyrektywa
Strefa płytkowodna Basenu
5
Zatoce
PLH990002
siedliskowa Bornholmskiego – 38
Pomorskiej
6
Woliński Park
WPN
Park
Strefa płytkowodna Basenu
Narodowy
narodowy
Bornholmskiego – 38
7
Ławica Słupska PLC990001 Dyrektywa
Wody otwarte Basenu
siedliskowa Bornholmskiego – 36
i dyrektywa
ptasia

Tabela C.7-4
Warunki hydrograficzne – termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich
Akwen
Cel
Termin
Wody otwarte Zatoki
Gdańskiej – 33
Wody otwarte
Zminimalizowanie
zagrożeń
związanych
wschodniej części
z konstrukcjami na morzu.
Bałtyku
Ograniczenie zasięgu trwałych zmian.
Właściwego – 27
Ograniczenie zasięgu oddziaływania trwałych
Strefa płytkowodna
zmian hydrograficznych na siedliska denne
wschodniej części
2020 r.
i pelagiczne.
Bałtyku Właściwego –
62
Wobec braku danych o stanie siedlisk należy
Wody otwarte Basenu
wprowadzić monitoring, aby pozyskać dane
Bornholmskiego – 36
i informacje o stanie siedliska lub ekosystemu.
Strefa płytkowodna
Basenu
Bornholmskiego – 38
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C8 Substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływania9,10
Tabela C.8-1
Stężenie substancji niebezpiecznych utrzymuje się na poziomie, który nie wywołuje skutków
charakterystycznych dla zanieczyszczenia.
Cel środowiskowy: Zredukowanie lub utrzymanie na obecnym poziomie dopływu substancji
zanieczyszczających, pochodzących z różnych źródeł morskich i lądowych, wprowadzanych
do środowiska morskiego, w celu osiągnięcia lub utrzymania stężeń substancji zanieczyszczających
w elementach biotycznych i abiotycznych ekosystemu morskiego na poziomach nieprzekraczających
dopuszczalnych wartości, poniżej których prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych skutków
oddziaływania substancji niebezpiecznych na organizmy morskie jest minimalne i które są zgodne
z rekomendacjami obowiązujących aktów prawnych krajowych i międzynarodowych oraz które
gwarantują osiągnięcie dobrego stanu środowiska.
Kryterium 8.1 Stężenie substancji niebezpiecznych
Wskaźnik
Matryca
Cele dla wskaźników
8.1.1
Stężenia
substancji
Stężenia
wszystkich
substancji
niebezpiecznych
mierzone
podlegających monitorowaniu mierzone
w odpowiednich matrycach
w
adekwatnych
matrycach
nie
(organizmy, osady i woda)
przekraczają poziomów uznanych za
dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi
rekomendacjami i regulacjami.
Polibromowane difenyloetery
Celem
w
przypadku
wszystkich
(PBDE) (suma kongenerów BDE ryby i małże
wskaźników utożsamianych ze stężeniami
- 28, 48, 99, 100, 153, 154)
poszczególnych substancji jest osiągnięcie
Heksabromocyklododekan stężeń równych lub niższych od wartości
ryby i małże
HBCDD
odniesienia gwarantujących przywrócenie
Sulfonian perfluorooktanu
lub utrzymanie dobrego stanu środowiska.
ryby i małże
(PFOS)
Parametryczną miarą służącą do oceny
stanu jest wskaźnik skażenia (WS),
Polichlorowane bifenyle (PCB) –
ryby i małże, osady
obliczany jako stosunek aktualnego
(kongenery 28, 52, 101, 118, 138,
denne
stężenia substancji zanieczyszczającej
153, 180) – suma 7 kongenerów
w wybranej
matrycy
do
stężenia
Dioksyny (PCDDs), furany
odniesienia określonego dla tej samej
(PCDFs) i dioksynopodobne PCB ryby
matrycy. Aby stan środowiska był dobry,
- suma PCDD+PCDF+PCB-dl
9

Cele środowiskowe dotyczące substancji zanieczyszczających obecnych w środowisku morskim i stanowiących
potencjalne zagrożenie dla jego funkcjonowania określono w odniesieniu do cech głównych odnoszących się do
grupy substancji zanieczyszczających obecnych w środowisku morskim. Podczas opracowywania celów
środowiskowych dla cech 8 i 9 uwzględniono główny cel wymieniany w segmencie BSAP w odniesieniu do
substancji niebezpiecznych: zasoby Morza Bałtyckiego niezagrożone przez substancje niebezpieczne oraz
operacyjne cele ekologiczne uwzględnione w tym segmencie. Uwzględniono także operacyjne cele w segmencie
BSAP dotyczącym działalności gospodarczej na morzu.
10

Ogólny cel środowiskowy dla cechy 8 – Substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływań został
określony z uwzględnieniem dwóch kryteriów: 8.1-Stężenie substancji zanieczyszczających i 8.2 – Wpływ
substancji zanieczyszczających. W ramach kryterium 8.1 określono jakościowy cel środowiskowy dla wskaźnika
8.1.1 -Stężenia substancji zanieczyszczających mierzone w odpowiednich matrycach. W przypadku kryterium
8.2 wskazano cele opisane w sposób jakościowy dla wskaźników 8.2.1-Poziom wpływu zanieczyszczenia na
składniki ekosystemu, przy uwzględnieniu wybranych procesów biologicznych i grup taksonomicznych,
w przypadku których określono związek przyczynowo skutkowy, i 8.2.2 – Występowanie, źródło i zasięg
znaczących zanieczyszczeń o charakterze nagłym i ich wpływ na organizmy dotknięte ich oddziaływaniem. Dla
kryterium 8.2 i wskaźnika 8.2.1 wyznaczono wskaźniki podstawowe, które mogą zostać wykorzystane dla
wskaźnika 8.2.2 w sytuacjach akcydentalnych.
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Heksachlorocykloheksan (HCH α, β, γ)
Heksachlorobenzen (HCB)
Dichlorodifenylotrichloroetan DDT (o,p), (p,p),
Dichlorodifenylodichloroetan DDD (p,p),
Dichlorodifenylodichloroetylen
DDE (p,p)
Endosulfan

ryby i małże, osady współczynnik skażenia powinien być
denne
mniejszy od jedności (WS<1).
ryby i małże, osady
denne
ryby i małże, osady
denne

ryby i małże, osady
denne
Fluoranten
małże
Benzo(b)fluoranten
małże
Benzo(k)fluoranten
małże
Benzo(a)piren
małże
Benzo(g,h,i)perylen
małże
Indeno(1,2,3-cd)piren
małże
1-hydroksypiren
ryby
1-hydroksyfenantren
ryby
Tributylocyna (TBT)
ryby i małże
Diklofenak
woda morska
17-alfa etynyloestradiol (EEA2)
woda morska
Ołów – Pb
ryby i małże, osady
denne
Kadm – Cd
ryby i małże, osady
denne
Rtęć – Hg
ryby i małże, osady
denne
Cez 137 (137Cs)
ryby, woda morska
Kryterium 8.2 Wpływ substancji niebezpiecznych
Wskaźnik
8.2.1 Poziom wpływu zanieczyszczenia na składniki
ekosystemu, przy uwzględnieniu wybranych procesów
biologicznych i grup taksonomicznych, w przypadku
których określono związek przyczynowo skutkowy

Cele dla wskaźników
Wpływ substancji niebezpiecznych jest na
poziomie gwarantującym prawidłowe
funkcjonowanie
organizmów
z
uwzględnieniem
zachowania
prawidłowych funkcji fizjologicznych
pojedynczych
organizmów
oraz
prawidłowego rozwoju na różnych
poziomach organizacji.
Stabilność membrany lizosomalnej (LMS) - ogólny Cele szczegółowe nie zostały opracowane
wskaźnik stresu
ze względu na brak danych. Nie wyklucza
Test indukcji mikrojąder (MN) – wskaźnik to jednak włączenia tych wskaźników do
monitorowania, oceny i wyznaczenia
genotoksyczności
celów w kolejnych etapach realizacji
Indeks chorób ryb - ogólny wskaźnik chorób ryb
RDSM.
8.2.2 Występowanie, źródło i zasięg znaczących Zanieczyszczenia o charakterze nagłym
zanieczyszczeń o charakterze nagłym i ich wpływ zredukowane są do minimum, a ich
na organizmy dotknięte ich oddziaływaniem
oddziaływanie nie wpływa w sposób
istotny na prawidłowe funkcjonowanie
organizmów morskich.
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Tabela C.8-2
Substancje zanieczyszczające i efekty ich oddziaływania – termin osiągnięcia celu
w wydzielonych akwenach wód polskich
Akwen
Cel
Termin
Wody otwarte Zatoki
Gdańskiej – 33
Polskie wody
przybrzeżne Zatoki
Gdańskiej – 35
Zredukowanie lub utrzymanie na obecnym
poziomie dopływu substancji zanieczyszczających,
Polska część Zalewu
pochodzących z różnych źródeł morskich
Wiślanego – 35A
i lądowych, wprowadzanych do środowiska
Wody otwarte
morskiego, w celu osiągnięcia lub utrzymania
wschodniej części
stężeń
substancji
zanieczyszczających
Bałtyku
w elementach
biotycznych
i
abiotycznych
Właściwego – 27
ekosystemu
morskiego
na
poziomach
2020 r.
Polskie wody
nieprzekraczających dopuszczalnych wartości,
przybrzeżne
poniżej których prawdopodobieństwo wystąpienia
wschodniej części
niepożądanych skutków ich oddziaływania na
Bałtyku Właściwego – organizmy morskie jest minimalne i które są
62
zgodne z rekomendacjami obowiązujących aktów
Wody otwarte Basenu prawnych krajowych i międzynarodowych oraz
Bornholmskiego – 36 które gwarantują osiągnięcie dobrego stanu
Polskie wody
środowiska.
przybrzeżne Basenu
Bornholmskiego – 38
Polska część Zalewu
Szczecińskiego – 38A
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C9 Substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza przeznaczonych do
spożycia11
Tabela C.9-1
Poziom substancji niebezpiecznych w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia przez
ludzi nie przekracza poziomów ustanowionych w prawodawstwie Wspólnoty ani innych
odpowiednich norm.
Cel środowiskowy:
Zredukowanie lub utrzymanie na obecnym poziomie dopływu substancji zanieczyszczających,
pochodzących z różnych źródeł morskich i lądowych, wprowadzanych do środowiska morskiego,
w celu osiągnięcia lub utrzymania stężeń substancji zanieczyszczających w rybach i owocach morza
przeznaczonych do spożycia przez ludzi na poziomach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości,
które są zgodne z normami i rekomendacjami obowiązujących aktów prawnych krajowych
i międzynarodowych oraz które gwarantują osiągnięcie dobrego stanu środowiska.
Kryterium 9.1 Poziomy i liczba substancji zanieczyszczających oraz częstotliwość przekraczania
dopuszczalnych poziomów
Wskaźnik
Cele dla wskaźników
9.1.1
Rzeczywiste
wykryte Stężenia
substancji
zanieczyszczających
w
rybach
poziomy oraz liczba substancji przeznaczonych do spożycia są na poziomach zgodnych
zanieczyszczających o poziomach z
obowiązującymi
rekomendacjami,
które
gwarantują
wyższych
od
najwyższych bezpieczeństwo spożycia, a liczba substancji, których stężenia
wartości dopuszczalnych
przekraczają dopuszczalne poziomy, i częstotliwość ich
9.1.2 Częstotliwość przekraczania przekraczania jest redukowana.
dopuszczalnych poziomów
Polibromowane
difenyloetery Celem w przypadku wszystkich wskaźników utożsamianych
(PBDE) (suma kongenerów BDE z poszczególnymi substancjami zanieczyszczającymi jest
- 28, 48, 99, 100, 153, 154)
osiągnięcie stężeń równych lub niższych od wartości odniesienia
gwarantujących przywrócenie lub utrzymanie dobrego stanu
Heksabromocyklododekan
– środowiska. Parametryczną miarą służącą do oceny stanu jest
wskaźnik skażenia (WS) obliczany jako stosunek aktualnego
HBCDD
stężenia substancji zanieczyszczającej w wybranej matrycy do
Polchlorowanebifenyle (PCB) – stężenia odniesienia określonego dla tej samej matrycy. Aby stan
(kongenery 28, 52, 101, 138, 153, środowiska był dobry, współczynnik skażenia powinien być
180) – suma 6 kongenerów
mniejszy od jedności (WS<1).
Dioksyny
(PCDDs),
furany
(PCDFs) i dioksynopodobne PCB
(118)
suma
PCDD+PCDF+PCB-dl
Ołów – Pb

11

W ramach ogólnego celu środowiskowego dla cechy 9 -Zanieczyszczenia w rybach i owocach morza
przeznaczonych do spożycia przez ludzi nie przekraczają poziomów ustanowionych przez prawodawstwo
wspólnotowe lub innych odpowiednich norm, z uwzględnieniem kryterium: 9.1 -Poziomy i liczba substancji
zanieczyszczających oraz częstotliwość przekraczania dopuszczalnych poziomów, określono jakościowy cel
środowiskowy dla wskaźników 9.1.1 -Rzeczywiste wykryte poziomy oraz liczba substancji zanieczyszczających
o poziomach wyższych od najwyższych wartości dopuszczalnych oraz 9.1.2 -Częstotliwość przekraczania
dopuszczalnych poziomów. W przypadku wskaźnika 9.1.2, informacja o stężeniach monitorowanych substancji
zanieczyszczających pozwala również na ocenę częstotliwości przekraczania dopuszczalnych poziomów.
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Kadm – Cd
Rtęć – Hg
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Tabela C.9-2
Substancje zanieczyszczające w rybach i owocach morza przeznaczonych do spożycia– termin
osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich
Akwen
Cel
Termin
Wody otwarte Zatoki
Gdańskiej – 33
Polskie wody
przybrzeżne Zatoki
Gdańskiej – 35
Polska część Zalewu
Zredukowanie lub utrzymanie na obecnym
Wiślanego – 35A
poziomie dopływu substancji zanieczyszczających,
Wody otwarte
pochodzących z różnych źródeł morskich
wschodniej części
i lądowych, wprowadzanych do środowiska
Bałtyku Właściwego – morskiego, w celu osiągnięcia lub utrzymania
27
stężeń substancji zanieczyszczających w rybach
i owocach morza przeznaczonych do spożycia
2020 r.
Polskie wody
przez ludzi na poziomach nieprzekraczających
przybrzeżne
dopuszczalnych wartości, które są zgodne
wschodniej części
Bałtyku Właściwego – z normami i rekomendacjami obowiązujących
aktów prawnych krajowych i międzynarodowych
62
Wody otwarte Basenu oraz które gwarantują osiągnięcie dobrego stanu
Bornholmskiego – 36 środowiska.
Polskie wody
przybrzeżne Basenu
Bornholmskiego – 38
Polska część Zalewu
Szczecińskiego – 38A
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C10 Odpady w środowisku morskim12
Tabela C.10-1
Właściwość ani ilość znajdujących się w wodzie morskiej odpadów nie powodują szkód
w środowisku przybrzeżnym i morskim.
Ogólny cel środowiskowy:
Redukcja ilości nowo pojawiających się lub zdeponowanych odpadów stałych w środowisku
morskim, pochodzących z różnych źródeł, do poziomów gwarantujących właściwe funkcjonowanie
ekosystemu, biorąc pod uwagę jego naturalną odporność, lub do całkowitego wyeliminowania nowo
pojawiających się odpadów.
Kryterium 10.1. Właściwości odpadów w środowisku morskim i przybrzeżnym
Wskaźnik

Cel dla wskaźnika

Wskaźnik 10.1.1
Tendencje w zakresie ilości
odpadów wyrzucanych na brzeg lub
gromadzonych wzdłuż linii
brzegowych, w tym analiza ich
składu, rozmieszczenia
przestrzennego oraz - w stosownych
przypadkach - źródła.
Wskaźnik podstawowy:
Odpady na linii brzegowej
Wskaźnik10.1.2
Tendencje w zakresie ilości
odpadów w słupie wody,
pływających na powierzchni wody
i spoczywających na dnie morza,
w tym analiza ich składu,
rozmieszczenia przestrzennego oraz
- w stosownych przypadkach źródła.
Wskaźnik podstawowy:
Opady pływające na powierzchni
Odpady na dnie morza
Wskaźnik10.1.3
Tendencje w zakresie ilości,
rozmieszczenia i - w miarę
możliwości - składu mikrodrobin
(w szczególności mikrodrobin
tworzyw sztucznych.)
Wskaźnik podstawowy:

Osiągnięcie trendów malejących ilości odpadów stałych na linii
brzegowej, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
charakteryzujących się wyjątkową szkodliwością lub bardzo
długim okresem degradacji, poprzez podjęcie właściwych
działań obejmujących usuwanie odpadów, ale głównie poprzez
właściwą edukację i zwiększenie świadomości społeczeństwa.

Osiągnięcie trendów malejących ilości odpadów stałych
pływających na powierzchni i spoczywających na dnie,
poprzez prowadzenie właściwej edukacji środowisk morskich
i odpowiedniej polityki uwzględniającej między innymi
wprowadzenie właściwych uregulowań prawnych dotyczących
zagospodarowania odpadów morskich.

Osiągnięcie trendów malejących ilości mikrocząstek, ze
szczególnym
uwzględnieniem
mikrocząstek
tworzyw
sztucznych, w różnych elementach środowiska morskiego,
poprzez redukcję ich dopływu ze źródeł pierwotnych
i wtórnych.

12

Ogólny cel środowiskowy dotyczący odpadów znajdujących się w środowisku morskim, stanowiących
potencjalne źródło zagrożenia, został określony w odniesieniu do cechy 10 – Odpady w środowisku morskim
z uwzględnieniem dwóch kryteriów: 10.1 -Właściwości odpadów w środowisku morskim i przybrzeżnym oraz
10.2 – Wpływ odpadów na życie w morzu. Szczegółowe cele osiągnięcia dobrego stanu środowiska opisano dla
każdego ze wskaźników podstawowych.
Należy podkreślić, że cele zostały określone tylko w stosunku do tych wskaźników, które mają zastosowanie
w polskiej części Bałtyku, co w praktyce oznacza, że dane wskaźniki mogą zostać w tym obszarze ocenione lub
stan środowiska w zakresie określonego wskaźnika może zostać zmieniony w wyniku odpowiednich działań
podjętych przez Polskę.
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Ilość i skład mikrodrobin

Kryterium 10.2. Wpływ odpadów na życie w morzu
Wskaźnik 10.2.1
Osiągnięcie trendów malejących ilości odpadów połykanych
Tendencje w zakresie ilości i składu przez zwierzęta morskie, poprzez realizację celów wskazanych
odpadów połykanych przez
dla wskaźników podstawowych: odpady na linii brzegowej,
zwierzęta morskie (np. analiza treści odpady pływające na powierzchni, odpady na dnie morza
żołądka).
i mikrocząstki.
Wskaźnik podstawowy:
Odpady przyswojone przez
zwierzęta morskie
Tabela C.10-2 Odpady
akwenach wód polskich
Akwen
Wody otwarte Zatoki
Gdańskiej – 33
Wody otwarte
wschodniej części
Bałtyku
Właściwego – 27
Wody otwarte Basenu
Bornholmskiego – 36

Polskie wody
przybrzeżne Zatoki
Gdańskiej – 35
Polskie wody
przybrzeżne
wschodniej części
Bałtyku Właściwego –
62
Polskie wody
przybrzeżne Basenu
Bornholmskiego – 38
Polska część Zalewu
Wiślanego – 35A
Polska część Zalewu
Szczecińskiego – 38A

w środowisku morskim – termin osiągnięcia celu w wydzielonych
Cel
Odpady pływające na powierzchni i odpady
na dnie morza
Osiągnięcie trendów malejących ilości odpadów
stałych
pływających
na
powierzchni
i spoczywających na dnie, poprzez prowadzenie
właściwej
edukacji
środowisk
morskich
i odpowiedniej polityki uwzględniającej między
innymi wprowadzenie właściwych uregulowań
prawnych dotyczących zagospodarowania odpadów
morskich.
Ilość i skład mikrocząstek
Osiągnięcie
trendów
malejących
ilości
mikrocząstek, ze szczególnym uwzględnieniem
mikrocząstek tworzyw sztucznych, w różnych
elementach środowiska morskiego, poprzez
redukcję ich dopływu ze źródeł pierwotnych
i wtórnych.
Odpady na linii brzegowej
Osiągnięcie trendów malejących ilości odpadów
stałych na linii brzegowej, ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów charakteryzujących się
wyjątkową szkodliwością lub bardzo długim
okresem degradacji, poprzez podjęcie właściwych
działań obejmujących usuwanie odpadów, ale
głównie poprzez właściwą edukację i zwiększenie
świadomości społeczeństwa.
Odpady pływające na powierzchni i odpady
na dnie morza
Osiągnięcie trendów malejących ilości odpadów
stałych
pływających
na
powierzchni spoczywających na dnie, poprzez
prowadzenie właściwej edukacji środowisk
morskich i odpowiedniej polityki uwzględniającej
między
innymi
wprowadzenie
właściwych
uregulowań
prawnych
dotyczących
zagospodarowania odpadów morskich.
Ilość i skład mikrocząstek
Osiągnięcie
trendów
malejących
ilości

Termin

2020 r.
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mikrocząstek,
mikrocząstek
elementach
redukcję ich
i wtórnych.

ze szczególnym uwzględnieniem
tworzyw sztucznych, w różnych
środowiska morskiego, poprzez
dopływu ze źródeł pierwotnych

C11 Hałas podwodny13
Tabela C.11-1
Wprowadzenie energii, łącznie z hałasem podwodnym, utrzymuje się na poziomie niepowodującym
negatywnego wpływu na środowisko morskie.
Cel środowiskowy:
Osiągnięcie poziomu hałasu podwodnego gwarantującego prawidłowe funkcjonowanie organizmów
morskich poprzez podjęcie działań mających na celu ograniczenie źródeł i natężenia hałasu oraz przez
określenie stref ochronnych, buforowych z zakazem działalności będącej źródłem hałasu.
Kryterium 11.1. Rozkład czasowo-przestrzenny wysokich, niskich, średnich dźwięków
impulsowych
Wskaźnik
Cel dla wskaźnika
Wskaźnik 11.1.1
Odsetek dni i okresów w ciągu roku
na
obszarach
o
określonej
powierzchni oraz ich rozmieszczenie
przestrzenne, w których źródła
hałasu związane z działalnością
człowieka przekraczają poziomy,
które
najprawdopodobniej
wywierają znaczny wpływ na
zwierzęta morskie i które są
Cel szczegółowy dla wskaźnika zostanie określony po
mierzone jako poziom ekspozycji na
ustaleniu wartości granicznych dla dobrego stanu środowiska.
hałas (w dB re 1μPa2.s) lub jako
szczytowy
poziom
ciśnienia
akustycznego (w dB re 1μPaszczyt)
na jeden metr oraz mierzone
w zakresie częstotliwości 10 Hz do
10 kHz.
Wskaźnik podstawowy:
Badania
sejsmiczne
techniką
refleksyjną, palowanie, echosondy,
wybuchy, urządzenia płoszące.
Kryterium 11.2. Ciągły hałas podwodny o niskiej częstotliwości
Wskaźnik11.2.1
Tendencje w zakresie poziomu
hałasu otoczenia w pasmach Cel szczegółowy dla wskaźnika zostanie określony po
o szerokości 1/3 oktawy w zakresie ustaleniu wartości granicznych dla dobrego stanu środowiska.
częstotliwości
63
i
125 Hz
(częstotliwość środkowa) (re 1μΡa
13

Cele środowiskowe dla cechy 11 – Hałas podwodny stanowią zestawy działań zalecane przez organizacje
międzynarodowe, np. Oceana, WWF, The Fisheries Secretariat (FISH), Ocean Care, Coastwatch Europe, Seas
At Risk, Swedish Society for Nature Conservation, Marine Conservation Society, oraz uwzględnione
w wielostronnych porozumieniach dotyczących ochrony środowiska.
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RMS;
średni
poziom
hałasu
w pasmach o tej szerokości oktawy
w okresie jednego roku) mierzonego
przez stacje obserwacyjne lub przy
wykorzystaniu, o ile to stosowne,
modeli.
Wskaźnik podstawowy:
Hałas otoczenia (żegluga morska)
Tabela C.11-2
Hałas podwodny – cel i termin osiągnięcia celu w wydzielonych akwenach wód polskich
Akwen
Cel
Termin
Wody otwarte Zatoki
Rozkład
czasowo-przestrzenny
wysokich,
Gdańskiej – 33
niskich, średnich dźwięków impulsowych
Zebranie informacji w celu ułatwienia oceny, czy
Polskie wody
obecne, przewidywane i, o ile to możliwe,
przybrzeżne Zatoki
zaplanowane działania generujące hałas mogą mieć
Gdańskiej – 35
wpływ na rozmieszczenie populacji gatunków
Wody otwarte
wrażliwych na hałas, i w ostateczności docelowa
wschodniej części
poprawa istniejącego stanu środowiska morskiego
Bałtyku
w zakresie zanieczyszczenia podwodnym hałasem
Właściwego – 27
impulsowym o szkodliwym oddziaływaniu na
Polskie wody
poszczególne populacje gatunków morskich,
przybrzeżne
poprzez wyznaczenie obszarów niedostępnych dla
wschodniej części
Bałtyku Właściwego – działalności związanej z posługiwaniem się
2020 r.
sonarami,
echosondami
oraz
dla
badań
62
Wody otwarte Basenu sejsmicznych i działalności wojskowej.
Bornholmskiego – 36 Ciągły hałas podwodny o niskiej częstotliwości
Osiągnięcie malejących tendencji poziomu hałasu
otoczenia w środowisku morskim poprzez
zmniejszenie poziomu hałasu na statkach,
stworzenie metod identyfikowania jednostek
Polskie wody
pływających o najwyższym poziomie emisji hałasu
przybrzeżne Basenu
oraz zastosowanie odpowiednich technologii ich
Bornholmskiego – 38 wyciszenia i stworzenie bodźców motywujących do
zmniejszenia prędkości statków (np. ulgi
podatkowe), aby zapewnić spadek poziomu
podwodnego hałasu.
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CZĘŚĆ 2 – Podział na podakweny wód morskich
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przypisane do następujących akwenów objętych
jurysdykcją polską:
1) Akwen 35A - Zalew Wiślany;
2) Akwen 35 – wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej: części wód – Mierzeja Wiślana,
ujście Wisły Przekop, wewnętrzna Zatoka Gdańska, zewnętrzna Zatoka Pucka, Zalew
Pucki, Półwysep Hel;
3) Akwen 33 – wody otwartej Zatoki Gdańskiej: centralna Zatoka Gdańska;
4) Akwen 27 – wody otwarte wschodniej części Bałtyku Właściwego: Głębia Gdańska,
płd-wsch. Basen Gotlandzki;
5) Akwen 62 – polskie wody przybrzeżne wschodniej części Bałtyku Właściwego:
części wód – Władysławowo-Jastrzębia Góra, Jastrzębia Góra-Rowy, RowyJarosławiec
wschód
oraz
obszary
płytkowodne
Rozewie-Hel
i Łeba;
6) Akwen 36 – wody otwarte Basenu Bornholmskiego: Głębia Bornholmska;
7) Akwen 38 – polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego: części wód – RowyJarosławiec zachód, Jarosławiec-Sarbinowo, Sarbinowo-Dziwna, ujście Dziwny,
Dziwna-Świna, ujście Świny, Świna-Niemcy oraz obszary płytkowodne Ustka,
Kołobrzeg i otwarta Zatoka Pomorska;
8) Akwen 38A – Zalew Szczeciński: Zalew Szczeciński i Zalew Kamieński.

35A
38A
Rysunek. Podakweny Morza Bałtyckiego wyznaczone wg HELCOM CORESET BD 2/2011 wraz
z zaproponowanymi podakwenami w polskich obszarach morskich: 35A – polska część Zalewu Wiślanego i
38A – polska część Zalewu Szczecińskiego

20a/04/BS
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie przyjęcia programu ochrony wód morskich1)

Na podstawie art. 161 ust. 11ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program ochrony wód morskich, który stanowi załącznik do
rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

PREZES RADY MINISTRÓW

1)

2)

Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008,
str. 19).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia ... w sprawie
krajowego programu ochrony wód morskich (Dz. U. poz. ....), które zgodnie z art. 562 ust. 3 ustawy
z dnia ... – Prawo wodne traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik
do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia ... (poz. ...)

KRAJOWY PROGRAM OCHRONY WÓD MORSKICH

Nazwy skrócone stosowane w tekście
Skrót

Rozwinięcie

ADR

ang. Abundance Distribution Ranking

aPGW

Aktualizacja Planów gospodarowania wodami

aPWŚK

Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju

Baltic RAC

ang. the Baltic Sea Regional Advisory Council's

BAT

Najlepsze Dostępne Techniki
ang. Business as usual, czyli „hipotetyczny rozwój sytuacji gdyby program

BaU

działań (POM) zaproponowanych w ramach KPOWM nie został przyjęty i
wdrożony”

BDOT

Baza Danych Obiektów Topograficznych

BITS

ang. Baltic International Trawl Survey

BPL

Wskaźnik poziomu biozanieczyszczenia, z ang. biopollution level index

BSPI

ang. Baltic Sea Pressure Index (bałtycki wskaźnik presji)

CBA

ang. Cost Benefit Analysis (analiza kosztów i korzyści)

CEA

ang. Cost Effectiveness Analysis (analiza efektywności kosztów)

CMR

Centrum Monitorowania Rybołówstwa

DCF

ang. Data Collection Framework

DGC

ang. Dynamic Generation Cost (Dynamiczny koszt wytworzenia)

GDOŚ

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

GES

ang. Good Environmental Status (Dobry stan środowiska)

GIS

Główny Inspektorat Sanitarny

GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

GZWP

Główne zbiorniki wód podziemnych

ICES

ang. The International Council for the Exploration of the Sea

–3–
Skrót

Rozwinięcie

IMO

Międzynarodowa Organizacja Morska

JCWP

Jednolite części wód powierzchniowych

JCWPd

Jednolite części wód podziemnych

KE

Komisja Europejska

KM

Kodeks morski

KPOŚK

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych

KPOWM

Krajowy program ochrony wód morskich

KZGW

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

LFI

ang. Large Fish Index (Indeks/Wskaźnik dużych ryb)

MGMiŻŚ

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

MPA / BSPA

ang. Marine protected area / Baltic Sea Protected Areas (morski obszar
chroniony)

MSY

ang. Maximum sustainable yield (maksymalny zrównoważony połów)

OChK

Obszar chronionego krajobrazu

OIRM

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego

OOŚ

Ocena oddziaływania na środowisko

OSN

Obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia
rolniczego

OSO

Obszar specjalnej ochrony ptaków

OZW

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty

PIG - PIB

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

PMŚ

Państwowy Monitoring Środowiska

PO

Plan ochrony

POM

polski obszar morski

Prognoza

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Krajowego Programu
Ochrony Wód Morskich

PWŚK

Program Wodno-Środowiskowy Kraju

PZO

Plan zadań ochronnych

RDOŚ

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SAMBAH

Projekt - Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise

–4–
Skrót

Rozwinięcie

SAR

Morska Służba Poszukiwania I Ratownictwa

SOOŚ

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

SPA

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

SRT

Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030

SSB

ang. Spawning Stock Biomass (biomasa stada tarłowego)

subGES /

Sub Good Environmental Status /

nieGES

Niezadowalający stan środowiska

SUE RMB

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego

SZCW

Silnie zmieniona część wód

TAC

ang. Total allowable catch (całkowity dopuszczalny połów)

UM

Urząd Morski

WPRyby

Wspólna Polityka Rybołówstwa

ZCSWM

Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich
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Akty prawne stosowane w tekście

Ustawy
1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 652, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą o rybactwie śródlądowym”;
2. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r.
poz. 266 i 542) – zwana dalej „ustawą o obszarach morskich”;
3. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki
(Dz. U. z 2015 r. poz. 434, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą o zapobieganiu
zanieczyszczenia morza”;
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.
poz. 672) – zwana dalej „ustawą – POŚ”;
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642
i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352) – zwana dalej „ustawą – Prawo wodne”;
6. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program
ochrony brzegów morskich” (Dz.U. z 2016 r. poz. 678) – zwana dalej „ustawą o programie
ochrony brzegów morskich”;
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651,
oraz z 2016 r. poz. 422) – zwana dalej „ustawą o ochronie przyrody”;
8. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą o bezpieczeństwie żywności”;
9. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625,
z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą o nawozach i nawożeniu”;
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) – zwana dalej „ustawą o informacji o środowisku”;
11. Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach
do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. z 2010 r. poz. 1508)
– zwana dalej „ustawą o portowych urządzeniach”;
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12. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238,
z 2014 r. poz. 695, 1101, 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688 i 2281 ) – zwana dalej
„ustawą o odpadach”;
13. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U z 2015 r.
poz. 222) – zwana dalej „ustawą o rybołówstwie morskim”;
14. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2016 r. poz. 566) – zwana dalej „ustawą Prawo geologiczne i górnicze”.

Dyrektywy
1. Dyrektywa Rady z 21 kwietnia 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
(91/271/EWG) (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26-38),
2. Dyrektywa Rady z 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG)
(Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,
t. 2, str. 68-77) – zwana dalej „dyrektywą azotanową”,
3. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. L 206 z 22.07.1992, str. 7 z późn. zm.,
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102-145) – zwana dalej
„dyrektywą siedliskową”;
4. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz.
UE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5,
str. 275) – zwana dalej „RDW”;
5. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004 str. 56,
z późn. zm.) – zwana dalej „dyrektywą szkodową”;
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6. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288
z 06.11.2007, str. 27) – zwana dalej „dyrektywą powodziową”,
7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L164 z 25.06.2008, str. 19 –
zwana dalej „RDSM”;
8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada
2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 20
z 26.01.2010, str. 7) – zwana dalej „dyrektywą ptasią”;
9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne
na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.1.2012, str. 1 z późn. zm.) – zwana dalej „dyrektywą
ocenową”;
10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/WE z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego
na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 178 z 28.6.2013,
str. 66) – zwana dalej „dyrektywą offshore”.

Rozporządzenia
1. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1 z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463-468) – zwane dalej
„rozporządzeniem w sprawie prawa żywnościowego”;
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
(Dz.U. poz. 2093) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie OSN”;
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3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z dnia
14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach
(Dz. Urz. WE L 115 z 09.05.2003, str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 7, t. 7, str. 266-276) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie związków
cynoorganicznych”;
4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające
środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni w trakcie połowów ryb i zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.04.2004, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie
przyłowów waleni”;
5. Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych
kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia
przez ludzi (Dz. Urz. WE L 139 z 30.04.2004, str. 206 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 75–119) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie
produktów pochodzenia zwierzęcego”;
6. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia
zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia
zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. WE L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200–251) – zwane dalej „rozporządzeniem
w sprawie kontroli żywnościowych”;
7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające
najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych
(Dz. Urz. UE L 364 z 20.12.2006, str. 5 z późn. zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem
w sprawie zanieczyszczeń w środkach spożywczych”;
8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie
wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz.
UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z późn. zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie
akwakultury”;
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9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. poz.
765, z późn. zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie nawożenia”;
10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające
wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym
połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG)
nr 2847/ 93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE)
nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. WE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.) –
zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie nielegalnych połowów”;
11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające
unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE)
nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006,
(WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE)
nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE)
nr 1966/2006 (Dz. Urz. WE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.) – zwane dalej
„rozporządzeniem w sprawie unijnego systemu kontroli”;
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) – zwane dalej
„rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć oddziałujących na środowisko”;
13. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r.
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE)
nr 1224/2009

ustanawiającego

wspólnotowy

system

kontroli

w celu

zapewnienia

przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 112 z 30.04.2011,
str. 1, z późn. zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie wykonywania unijnego
systemu kontroli”;
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
współdziałania

organów

Państwowej

Inspekcji

Sanitarnej

z organami

Inspekcji

Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej oraz Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej
w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa żywności i żywienia
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(Dz. U. Nr 88, poz. 504) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie współpracy organów
urzędowej kontroli żywności”;
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy
roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U.
z 2011 r. poz. 1260) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie listy gatunków obcych”;
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1528) – zwane
dalej „rozporządzeniem w sprawie wykazu substancji priorytetowych”;
17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia
Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE)
nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. WE L 354
z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie WPRyby”;
18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1143/2014 z dnia
22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do
wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. WE L 317
z 4.11.2014, str. 35) – zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie gatunków obcych”;
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony
morza przed zanieczyszczaniem przez statki (Dz. U. z 2015 r. poz. 1806) – zwane dalej
„rozporządzeniem w sprawie ochrony morza”.

Konwencje
1. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. poz. 263) – zwana dalej
„Konwencją Berneńską”;
2. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego,
sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 346) – zwana dalej
„Konwencją Helsińską”;
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3. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay
dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. poz. 543) – zwana dalej „UNCLOS”;
4. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn
dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 170) – zwana dalej „Konwencją Bońską”;
5. Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami
balastowymi i osadami; podpisana w Londynie 13 lutego 2004 r. (konwencja nie weszła
jeszcze w życie) – zwana dalej „Konwencją balastową”.

Decyzje
6. Decyzja Komisji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów
metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (notyfikowana jako
dokument nr C(2010) 5956)(2010/477/UE) (Dz. Urz. UE L 232 z 02.09.2010, str. 14) –
zwana dalej „decyzją KE”.

Wprowadzenie (…)

UZASADNIENIE
Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 161 ust. 11
ustawy z dnia ... – Prawo wodne, zwanej dalej „Prawem wodnym”, które zobowiązuje Radę
Ministrów do przyjęcia uzgodnionego przez ministra właściwego do spraw gospodarki
wodnej z pozostałymi członkami Rady Ministrów i Komisją Europejską programu ochrony
wód morskich. Dokument ten, zgodnie z wymogami art. 161 ust. 8 Prawa wodnego,
uzgadniany przez Radę Ministrów, a następnie przekazany do Komisji Europejskiej. Zgodnie
z art. 161 ust. 10 dokument może zostać przyjęty, jeżeli w 6 miesięcy od dnia przedłożenia
jego projektu Komisja Europejska nie zgłosi uwag do dokumentu.
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ...
w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich. W związku z wejściem
w życie Prawa wodnego, zgodnie z art. 562 ust. 3 dotychczasowe rozporządzenie zachowuje
moc do dnia wejścia w życie rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 161 ust. 11
Prawa wodnego.
Konieczność wydania niniejszego zestawu wynika także z przepisów dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej
ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa
w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19), której celem jest
zobligowanie państw członkowskich do podjęcia niezbędnych działań na rzecz osiągnięcia
lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 r.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Data sporządzenia
24.03.2017 r.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu
ochrony wód morskich.

Źródło:

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska

Ustawa – Prawo wodne

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Agnieszka Kosińska Tel (22) 36-92-009
email: agnieszka.kosińska@mos.gov.pl,
Departament Zasobów Wodnych MŚ

Prawo UE –Dyrektywa 2008/56/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy
działań Wspólnoty w dziedzinie polityki
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa
w sprawie strategii morskiej)
Nr w wykazie prac

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozwiązywanym problemem jest brak programu ochrony wód morskich.
Przyjmowany niniejszym rozporządzeniem program ochrony wód morskich stanowi wykonanie upoważnienia zawartego
w art. 161 ust. 11 ustawy z dnia ... – Prawo wodne, które zobowiązuje Radę Ministrów do przyjęcia, uzgodnionego
z Radą Ministrów i Komisją Europejską, programu ochrony wód morskich.
Konieczność wydania niniejszego zestawu wynika z przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska
morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19), zwanej dalej
„RDSM”, której celem jest zobligowanie państw członkowskich do podjęcia niezbędnych działań na rzecz osiągnięcia
lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 r.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zgodnie z art. 161 Prawa wodnego w celu ochrony środowiska wód morskich opracowuje się i wdraża strategię morską,
która jest zespołem działań prowadzących do przygotowania dokumentu pod nazwą „Krajowy programu ochrony wód
morskich”, zwanego dalej „KPOWM”. KPOWM określa działania podstawowe niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania
dobrego stanu środowiska wód morskich.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Zgodnie z wymaganiami RDSM państwo członkowskie jest zobligowane do opracowania i opublikowania programu
ochrony wód morskich.
Poprzez przygotowanie tego dokumentu kraje zapewniają dobór właściwego dla każdego regionu lub podregionu
morskiego działania, które należy zastosować, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan środowiska na ich wodach morskich
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Grupa
1
1

Źródło danych

Oddziaływanie

-

Główny Inspektor Ochrony
Środowiska
dyrektorzy urzędów
3
morskich
Dyrektor Słowińskiego
1
Parku Narodowego
Dyrektor Wolińskiego
1
.
Parku Narodowego
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Program ochrony wód morskich, zgodnie z wymogami art. 154 ust. 6 Prawa wodnego, zostanie uzgodniony z członkami
Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji z następującymi podmiotami:
1. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
3. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
4. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
5. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni;
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6. Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku;
7. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie;
8. Instytutowi Ochrony Środowiska;
9. Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
10. Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu;
11. Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego;
12. Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego;
13. WWF Polska;
14. Klubu Przyrodników.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany termin
konsultacji dokumentu to 14 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z ... r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dochody ogółem
budżet państwa

Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Nie dotyczy.
Przedmiotowe rozporządzenie nie powoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów.
Dokument ten nie wpłynie na poziom obciążeń administracyjnych organów właściwych do
opracowania strategii morskiej.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie(0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z ... r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy.
niepieniężnym sektor mikro-, małych
Nie dotyczy.
i średnich
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przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE(szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
X nie
nie dotyczy
X zwiększenie liczby dokumentów?
zwiększenie liczby procedur?
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:
Wprowadzane obciążenia nie wykraczają poza te, które są wymagane prawem krajowym i europejskim.
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
X środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Rozporządzenie powinno przyczynić się w sposób pośredni do poprawy stanu środowiska wód
morskich, ponieważ dokument przyjmowany rozporządzeniem stanowi podstawę do
Omówienie wpływu
opracowania KPOWM i wynikających z jego zapisów działań naprawczych, mających na celu
osiągnięcie celów środowiskowych dla wód morskich, jakim jest osiągnięcie dobrego stanu
środowiska wód morskich.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Zgodnie z wymaganiami RDSM państwa członkowskie dokonują aktualizacji każdego z elementów swoich strategii
morskich co sześć lat.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) O R A Z M I N I S T R A
G O S P O D A R K I M O R S K I E J I Ż E G L U G I Ś R Ó D L Ą D O W E J 2)
O R A Z M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T W A 3)
z dnia
w sprawie wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego
zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
Na podstawie art. 166 ust. 14 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa zakres wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy
oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią oraz sposób ich ustalania.
§ 2. Wymagania oraz warunki dla planowanej zabudowy obejmują w szczególności:
1)

usytuowanie lub lokalizację obiektu budowlanego;

2)

przeznaczenie i sposób użytkowania obiektu budowlanego;

3)

podpiwniczenie obiektu budowlanego;

4)

ustalenie poziomu parteru;

5)

dostosowanie konstrukcji budynku do wyporu w czasie zalania oraz naporu wody i kry;

6)

zabezpieczenie otworów drzwiowych i okiennych przed napływem wody powodziowej;

7)

zabezpieczenie sieci elektrycznej przed wodą;

8)

gęstość i intensywność (zwarta lub rozproszona) zabudowy;

9)

przewidywaną liczbę użytkowników obiektu budowlanego;

10) przewidywaną częstotliwość użytkowania obiektu budowlanego;
1)

2)

3)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka
morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U.
poz. 1909 i 2091).
Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa
(Dz. U. poz. 1907 i 2094).
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11) stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej;
12) rodzaj i ilość magazynowanych i składowanych materiałów.
§ 3. Wymagania i warunki dla planowanego zagospodarowania terenów obejmują
w szczególności:
1)

intensywność zagospodarowania terenu;

2)

dostosowanie do dotychczasowego przeznaczenia terenu;

3)

wysokość i ukształtowanie terenu;

4)

sposób uprawy oraz rodzaj uprawy i nasadzeń (drzewa, krzewy, rośliny niskie).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …
MINISTER ŚRODOWISKA
MINISTER GOSPODARKI
MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ
MINISTER INFRASTRUKTURY
I BUDOWNICTWA
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej ustanowionej w art. 166
ust. 14 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …), która upoważnia ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz ministra właściwego do spraw gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do ustalenia, w drodze
rozporządzenia, zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz
planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią.
Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na …
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla
planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów
położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz
sposób ich ustalania.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska

Data sporządzenia
24.03.2017
Źródło:
Ustawa – Prawo wodne
Nr w wykazie prac
...

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Agnieszka Kosińska, Główny specjalista, DZW

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Brak określenia wymogów dla zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej ustanowionej w art. 166 ust. 14 ustawy z dnia ... – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …), która upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, ministra właściwego do
spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ministra właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do ustalenia, w drodze rozporządzenia, zakresu wymagań oraz
warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Państwowe Gospodarstwo
1
Wodne Wody Polskie
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Oddziaływanie

Projekt zostanie uzgodniony z członkami Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany termin
konsultacji dokumentu to 14 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Nie dotyczy.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie(0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy.
niepieniężnym sektor mikro-, małych
Nie dotyczy.
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
Nie dotyczy.
oraz gospodarstwa
domowe
Nie dotyczy.
Niemierzalne
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE(szczegóły w odwróconej tabeli X nie
zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

X zwiększenie liczby dokumentów?
zwiększenie liczby procedur?
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:
Wprowadzane obciążenia nie wykraczają poza te, które są wymagane prawem krajowym i europejskim.
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9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
X środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie ...
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia.
w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.2)

Na podstawie art. 173 ust. 16 ustawy z dnia ...– Prawo wodne (Dz. U. poz. ...)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które stanowią
załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
MINISTER ŚRODOWISKA

1)

2)

3)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.
Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:
1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1938),
2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1841),
3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły (Dz. U. poz. 1813)
– które zgodnie z art. 562 ust. 2 ustawy z dnia ... – Prawo wodne tracą moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.

2
Załącznik
do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia ... (poz. ...)

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym
Załącznik w opracowaniu
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej ustanowionej w art. 173
ust. 16 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...), która upoważnia Radę Ministrów do
przyjęcia, w drodze rozporządzenia, planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy
i jego kolejnych aktualizacji.
Projekt wdraża również przepisy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.), która
nałożyła na państwa członkowskie obowiązek aktualizacji planów gospodarowania wodami
najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie tej dyrektywy. Jednocześnie opracowanie
i przyjęcie planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy oraz ich aktualizacji
stanowi wypełnienie warunku ex-ante, o którym mowa w załączniku XI Warunki wstępne
(część I Tematyczne warunki wstępne cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska
i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami) do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. WE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ...
w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły,
Odry oraz Pregoły, które utracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
zgodnie z art. 562 ust. 2 ustawy z dnia ... – Prawo wodne. Rada Ministrów ma obowiązek
wydać nowe rozporządzenie w sprawie przyjęcia programu ochrony wód morskich przed
dniem 31 grudnia 2021 r.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia planów
zarządzania ryzykiem powodziowym.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Departament Zasobów Wodnych MŚ

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Ustawa – Prawo wodne
Prawo UE –Dyrektywa 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej (Dz. Urz. WE. L
327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm)
Nr w wykazie prac
……………..

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Przyjmowane niniejszym rozporządzeniem plany zarządzania ryzykiem powodziowym stanowią wykonanie
upoważnienia zawartego w art. 173 ust. 16 ustawy z dnia ... – Prawo wodne, które zobowiązuje Radę Ministrów do
przyjęcia i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.
Konieczność wydania niniejszego rozporządzenia wynika z przepisów dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Prezes Państwowego
1
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Główny Inspektor Ochrony 1
Środowiska
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Oddziaływanie

Projekt planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy, zgodnie z wymogami art. 173 ust. 14 Prawa
wodnego, zostanie uzgodniony z członkami Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji z następującymi podmiotami:
1. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
2. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
3. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
4. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
5. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni;
6. Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku;
7. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie;
8. Instytutowi Ochrony Środowiska;
9. Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
10. Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu;
11. Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego;
12. Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego;
13. WWF Polska;
14. Klubu Przyrodników.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone
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w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany
termin konsultacji dokumentu to 14 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z ... r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Nie dotyczy.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Przedmiotowe rozporządzenie nie powoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów.
Dokument ten nie wpłynie na poziom obciążeń administracyjnych organów właściwych do
opracowania strategii morskiej.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie(010)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z ... r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy.
niepieniężnym sektor mikro-, małych
Nie dotyczy.
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
Nie dotyczy.
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Nie dotyczy.
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Dodatkowe
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE(szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
X nie
nie dotyczy
X zwiększenie liczby dokumentów?
zwiększenie liczby procedur?
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:
Wprowadzane obciążenia nie wykraczają poza te, które są wymagane prawem krajowym i europejskim.
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
X środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

04/19zb

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego
Na podstawie art. 174 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
1)

wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego;

2)

skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, w tym skalę
wizualizacji tych map.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)

ustawie – Prawo wodne – rozumie się przez to ustawę z dnia ... – Prawo wodne;

2)

obszarze zagrożenia powodziowego rozumie się przez to obszary, o których mowa
w art. 169 ust. 2 ustawy – Prawo wodne;

3)

klasach użytkowania terenu – rozumie się przez to formy gospodarczego wykorzystania
powierzchni terenu, wyznaczone na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego
w celu określenia wartości potencjalnych strat powodziowych.
§ 2. 1. Mapy zagrożenia powodziowego przygotowuje się w dwóch zestawach

tematycznych:
1)

mapę zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody;

2)

mapę zagrożenia powodziowego wraz z prędkościami przepływu wody i kierunkami
przepływu wody.
2. Mapy zagrożenia powodziowego, o których mowa w ust. 1, wykonuje się oddzielnie

dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

–2–
3. Mapę zagrożenia powodziowego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wykonuje się
w przypadku wyznaczenia obszaru zagrożenia powodziowego za pomocą modelowania
dwuwymiarowego dla terenów, o których mowa w § 6 ust. 2.
4. Nie wykonuje się mapy zagrożenia powodziowego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dla
powodzi od strony morza i morskich wód wewnętrznych.
§ 3. 1. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 1, uwzględnia się oznaczenie na mapach następujących elementów:
1)

głębokości wody;

2)

granic obszaru zagrożenia powodziowego;

3)

maksymalnych

rzędnych

zwierciadła

wody

wynikających

z

modelowania

hydraulicznego;
4)

rzędnych korony wałów przeciwpowodziowych w przekrojach poprzecznych, które
zostaną wykorzystane do obliczeń modelowych;

5)

cieków naturalnych i kanałów;

6)

nazw cieków naturalnych i kanałów;

7)

kilometraży rzeki z punktami co 500 m;

8)

zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;

9)

nazw miejscowości;

10) podziału

arkuszowego

map

topograficznych

w

skali

1:10 000,

w

układzie

współrzędnych płaskich prostokątnych, o którym mowa w przepisach o państwowym
systemie odniesień przestrzennych, określonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).
2. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 2, uwzględnia się w szczególności oznaczenie na mapach:
1)

wartości prędkości przepływu wody;

2)

kierunków przepływu wody;

3)

elementów wymienionych w ust. 1 pkt 2–10.
§ 4. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 2 ust. 1

pkt 1, dla powodzi od strony morza i morskich wód wewnętrznych uwzględnia się
w szczególności oznaczenie na mapach:
1)

elementów wymienionych w § 3 ust. 1;

–3–
2)

obszarów morskich, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145
oraz z 2017 r. poz. 32 i 60), oraz ich nazw;

3)

kilometrażu brzegu morskiego z punktami co 500 m;

4)

granic pasa technicznego brzegu morskiego;

5)

granic pasa ochronnego brzegu morskiego;

6)

granic portów i przystani morskich.
§ 5. 1. Obszar zagrożenia powodziowego wyznacza się na podstawie rzędnych

zwierciadła wody, uzyskanych w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego,
z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS), bazując na numerycznym
modelu terenu (NMT).
2. Obszary zagrożenia powodziowego przedstawia się jako obiekty powierzchniowe,
z przyporządkowaną wartością prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi.
3. Przy wyznaczaniu obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy –
Prawo

wodne,

do

modelowania

hydraulicznego

przyjmuje

się

przepływ

o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%, czyli raz na 100 lat.
§ 6. 1. Matematyczne modelowanie hydrauliczne wykonuje się za pomocą modeli:
1)

jednowymiarowego modelu przepływu (1D), w którym wektor prędkości ma jedną
niezerową składową;

2)

dwuwymiarowego modelu przepływu (2D), w którym wektor prędkości ma dwie
niezerowe składowe.
2. Modelowanie dwuwymiarowe wykonuje się dla miast wojewódzkich i miast na

prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób.
3. Dla terenów innych niż wymienione w ust. 2 wykonuje się modelowanie
jednowymiarowe.
4. Nie wyklucza się opracowania modeli dwuwymiarowych dla terenów innych niż
wymienione w ust. 2.
5. Dla terenów wskazanych do modelowania dwuwymiarowego można wykonać
modele hybrydowe (1D/2D), składające się z jednowymiarowego modelu dla koryt cieków
oraz modelu dwuwymiarowego dla obszarów zalewowych od cieków naturalnych i kanałów
oraz od strony morza i morskich wód wewnętrznych.
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§ 7. 1. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się głębokość wody w postaci
następujących przedziałów:
1)

głębokość wody mniejsza lub równa 0,5 m wskazująca na niskie zagrożenie dla ludzi
i obiektów budowlanych;

2)

głębokość wody większa niż 0,5 m, a mniejsza lub równa 2 m – wskazująca na średnie
zagrożenie dla ludzi ze względu na możliwość ewakuacji na wyższe piętra, ale wysokie
ze względu na straty materialne;

3)

głębokość wody większa niż 2 m, a mniejsza lub równa 4 m – wskazująca na wysokie
zagrożenie dla ludzi; zalaniu mogą podlegać nie tylko partery, ale również pierwsze
piętra budynków;

4)

głębokość wody większa niż 4 m – wskazująca na bardzo wysokie zagrożenie dla ludzi
i bardzo wysokie zagrożenie wystąpienia szkód całkowitych.
2. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się prędkość przepływu wody

w postaci następujących przedziałów:
1)

prędkość przepływu wody mniejsza lub równa 0,5 m/s – prędkość mała; woda ma
niewielką zdolność oddziaływania na obiekty;

2)

prędkość przepływu wody większa niż 0,5 m/s, a mniejsza lub równa 1 m/s – prędkość
średnia; woda ma umiarkowaną zdolność oddziaływania na obiekty i jest w stanie
przemieszczać obiekty o niewielkich rozmiarach i masie, stanowi zagrożenie dla ludzi;

3)

prędkość przepływu wody większa niż 1 m/s, a mniejsza lub równa 2 m/s – prędkość
duża; woda ma silną zdolność oddziaływania na obiekty i jest w stanie przemieszczać
obiekty o stosunkowo dużych rozmiarach i masie, stanowi poważne zagrożenie dla
ludzi;

4)

prędkość przepływu wody większa niż 2 m/s – prędkość bardzo duża; woda ma bardzo
silną zdolność oddziaływania na obiekty i jest w stanie przemieszczać obiekty o bardzo
dużych rozmiarach i masie oraz naruszać strukturę obiektów statycznych, stanowi
bardzo poważne zagrożenie dla ludzi.
3. Wartości głębokości wody uzyskuje się w wyniku matematycznego modelowania

hydraulicznego jednowymiarowego lub dwuwymiarowego.
4. Wartości prędkości przepływu wody i kierunki przepływu wody uzyskuje się
w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego dwuwymiarowego.
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§ 8. 1. Mapy ryzyka powodziowego przygotowuje się w dwóch zestawach
tematycznych:
1)

mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą zagrożenie dla ludności oraz potencjalne
straty powodziowe;

2)

mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą użytkowanie terenu oraz obszary i obiekty
o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym.
2. Mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w ust. 1, wykonuje się oddzielnie dla

każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.
§ 9. 1. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 8 ust. 1
pkt 1, uwzględnia się określenie na mapie specjalnym oznaczeniem:
1)

szacunkowej liczby mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;

2)

budynków mieszkalnych;

3)

obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym, z uwzględnieniem:
a)

szpitali,

b)

szkół,

c)

przedszkoli,

d)

żłobków,

e)

hoteli,

f)

centrów handlowo-usługowych,

g)

jednostek policji,

h)

jednostek ochrony przeciwpożarowej,

i)

jednostek Straży Granicznej,

j)

domów opieki społecznej, ośrodków opieki społecznej, hospicjów,

k)

zakładów karnych, zakładów poprawczych, aresztów śledczych;

4)

wartości potencjalnych strat powodziowych;

5)

elementów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 5–10.
2. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2,

uwzględnia się określenie na mapie specjalnym oznaczeniem:
1)

klas użytkowania terenu:
a)

terenów zabudowy mieszkaniowej,

b)

terenów przemysłowych,

c)

terenów komunikacyjnych,

d)

lasów,
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e)

terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

f)

użytków rolnych:
–

gruntów ornych,

–

użytków zielonych,

g)

wód,

h)

pozostałych;

2)

ujęć wód powierzchniowych i podziemnych;

3)

stref ochronnych ujęć wody;

4)

kąpielisk;

5)

form ochrony przyrody:
a)

obszarów Natura 2000,

b)

parków narodowych,

c)

rezerwatów przyrody;

6)

ogrodów zoologicznych;

7)

obszarów i obiektów zabytkowych nieruchomych, w szczególności objętych formami
ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.2));

8)

zabytków wpisanych na Listę dziedzictwa światowego, o której mowa w art. 11 ust. 2
Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,
przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji
Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji
(Dz. U. z 1976 r. poz. 190);

9)

pomników zagłady, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120);

10) skansenów i muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, o którym mowa
w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987,
z późn. zm.3));
11) bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, o którym mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908,
z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60);
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505,
z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1505, z 2016 r.
poz. 352, 749, 868 i 1330 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132.
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12) archiwów, których zbiory tworzą narodowy zasób archiwalny, o którym mowa w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948);
13) zakładów przemysłowych;
14) potencjalnych ognisk zanieczyszczeń wody, w szczególności:
a)

oczyszczalni ścieków,

b)

przepompowni ścieków,

c)

składowisk odpadów,

d)

cmentarzy;

15) elementów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 i pkt 5–10.
§ 10. 1. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 8 ust. 1
pkt 1, dla powodzi od strony morza i morskich wód wewnętrznych uwzględnia się
w szczególności oznaczenie na mapach:
1)

elementów wymienionych w § 9 ust. 1;

2)

elementów wymienionych w § 4 pkt 2–6.
2. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2,

dla powodzi od strony morza i morskich wód wewnętrznych uwzględnia się w szczególności
oznaczenie na mapach:
1)

elementów wymienionych w § 9 ust. 2;

2)

elementów wymienionych w § 4 pkt 2–6.
§ 11. 1. Klasy użytkowania terenu, wymienione w § 9 ust. 2 pkt 1, wyznacza się na

potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego w celu ustalenia rodzaju działalności
gospodarczej, o której mowa w art. 170 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo wodne.
2. Dla określenia szacunkowej liczby mieszkańców, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, na
mapach ryzyka powodziowego przedstawia się liczbę osób zameldowanych na terenie
miejscowości znajdujących się na obszarze zagrożenia powodziowego.
3. Na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się budynki mieszkalne, o których
mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, i obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym, o których mowa
w § 9 ust. 1 pkt 3, dla których głębokość wody jest mniejsza lub równa 2 m, oraz obiekty, dla
których głębokość wody jest większa niż 2 m.
4. Wartości potencjalnych strat powodziowych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4,
określa się dla klas użytkowania terenu, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a–f.
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5. Sposób obliczania wartości potencjalnych strat powodziowych w poszczególnych
klasach użytkowania terenu, na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego, jest
określony w załączniku do rozporządzenia.
6. Kąpieliska, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4, stanowią kąpieliska zawarte
w wykazie, o którym mowa w art. 45 ust. 3 ustawy – Prawo wodne, sporządzanym na
podstawie art. 45 ust. 2 tej ustawy.
7. Zakłady przemysłowe, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 13, stanowią:
1)

instalacje lub zespoły instalacji, na których prowadzenie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego w rozumieniu art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519),
w następujących kategoriach działalności przemysłowej:

2)

a)

przemysł energetyczny,

b)

produkcja i obróbka metali,

c)

przemysł mineralny,

d)

przemysł chemiczny,

e)

gospodarka odpadami,

f)

inne rodzaje działalności, obejmujące:
–

produkcję i przetwórstwo papieru oraz drewna,

–

intensywny chów lub hodowlę drobiu i świń,

–

produkcję i przetwarzanie surowców roślinnych i zwierzęcych;

zakłady przemysłowe, które nie wymagają pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, a które
mogą stwarzać zagrożenie, w tym zakłady będące zakładami o dużym ryzyku
wystąpienia awarii albo zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, w rozumieniu art. 248
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
§ 12. Każdy arkusz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

zawiera następujące elementy pozaramkowe:
1)

tytuł opracowania;

2)

godło i nazwę arkusza mapy w skali 1:10 000 zamieszczone pod tytułem opracowania;

3)

główną ramkę danych zawierającą treść mapy zgodnie z § 3 i § 4 oraz § 9 i § 10;

4)

siatkę kartograficzną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;

5)

siatkę kilometrową odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;

6)

wyloty siatki układu współrzędnych płaskich prostokątnych UTM;

7)

skalę i podziałkę liniową;
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8)

legendę (odnoszącą się do głównej ramki danych);

9)

ramkę danych określoną jako „układ arkuszy” z zaznaczonym zasięgiem głównej ramki
danych:
a)

podział arkuszowy map topograficznych w skali 1:10 000, w układzie
współrzędnych

płaskich

prostokątnych,

o

którym

mowa

w

przepisach

o państwowym systemie odniesień przestrzennych,
b)

zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa;

10) informację o układach odniesienia;
11) informację o aktualności opracowań kartograficznych;
12) informację o aktualności opracowań hydrograficznych;
13) nazwę zlecającego i jego logo;
14) nazwę wykonawcy i jego logo;
15) datę wydania wraz z zastrzeżeniami dotyczącymi reprodukowania i wykorzystywania
mapy.
§ 13. 1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje
się w oparciu o:
1)

dane zawarte w bazie danych obiektów topograficznych (BDOT);

2)

zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne;

3)

państwowy rejestr nazw geograficznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 1, można wykorzystać inne dane

pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności:
1)

mapę hydrograficzną w skali 1:50 000;

2)

mapę sozologiczną w skali 1:50 000;

3)

mapy topograficzne w skali od 1:10 000 do 1:50 000;

4)

ortofotomapy;

5)

zobrazowania lotnicze.
3. Przy opracowaniu map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

wykorzystuje się ponadto:
1)

mapę cyfrową podziału hydrograficznego Polski (MPHP);
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2)

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL);

3)

krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT), o którym mowa
w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60);

4)

rejestr zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;

5)

gminną ewidencję zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

6)

mapę obszaru Natura 2000, o której mowa w art. 28 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z
2017 r. poz. 60 i 132);

7)

centralny rejestr form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

8)

bazę danych Bank HYDRO prowadzoną przez Państwowy Instytut Geologiczny;

9)

mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000 lub 1:25 000 posiadane przez Instytut Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy lub innych dysponentów
map glebowo-rolniczych;

10) rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń
zintegrowanych, o którym mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska;
11) rejestr zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii,
w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku
wystąpienia awarii, o którym mowa w art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688).
4. Dane z rejestrów i ewidencji, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, zaznacza się na
mapach ryzyka powodziowego w przypadku dostępności danych w postaci cyfrowej warstwy
wektorowej.
5. Obszary zagrożenia powodziowego wyznacza się w oparciu o Numeryczny Model
Terenu o interwale siatki równym 1 m i dokładności wysokościowej przynajmniej 0,15 m dla
powierzchni odkrytych, utwardzonych i przynajmniej 0,30 m dla powierzchni zalesionych,
wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego, pozyskany z państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
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6. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5, do czasu ich uzyskania, obszar
zagrożenia powodziowego wyznacza się na podstawie innych dostępnych danych
o ukształtowaniu

terenu,

pozyskanych

z

państwowego

zasobu

geodezyjnego

i kartograficznego lub pomiarów bezpośrednich w terenie.
§ 14. 1. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego wykonuje się
w szczegółowości map w skali 1:10 000.
2. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego wykonuje się
w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.
3. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowuje się
w podziale arkuszowym map topograficznych w skali 1:10 000, w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych, o którym mowa w przepisach o państwowym systemie odniesień
przestrzennych.
4. Podkład topograficzny dla map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego stanowią mapy topograficzne w skali 1:10 000 lub ortofotomapy o terenowej
wartości piksela nie większej niż 0,5 m.
§ 15. 1. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego wykonuje się
w formie cyfrowej na podstawie jednolitej bazy danych przestrzennych.
2. Wizualizację graficzną map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
przygotowuje się w formacie plików TIFF oraz GEOTIFF, o rozmiarze arkusza 600
x 510 mm.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
MINISTER ŚRODOWISKA

w porozumieniu
MINISTER CYFRYZACJI
MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska, Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz
map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), które zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia ... –
Prawo wodne traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. …)
SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI POTENCJALNYCH STRAT
POWODZIOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH UŻYTKOWANIA
TERENU NA POTRZEBY OPRACOWANIA MAP RYZYKA POWODZIOWEGO
1.

Określając

sumaryczne

wartości

potencjalnych

strat

powodziowych

dla

poszczególnych klas użytkowania terenu, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia,
korzysta się ze wzoru:
4

Spi   Spij  Ai dla i  1 .. 9
j 1

gdzie:
Spi – oznacza sumaryczne wartości potencjalnych strat jednostkowych dla danej klasy
użytkowania terenu,
Spij – oznacza wartości potencjalnych strat jednostkowych dla danej klasy użytkowania
terenu oraz przedziału głębokości wody,
Ai – oznacza powierzchnię zajmowaną przez daną klasę użytkowania terenu.
2. W przypadku klas użytkowania terenu, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a–c
rozporządzenia, ostateczną wartość potencjalnych strat powodziowych uzyskuje się przez
porównanie wartości majątku dla określonej klasy użytkowania terenu z zależnością
określającą stopień utraty wartości majątku danej klasy w zależności od głębokości wody. Ta
zależność jest nazywana funkcją strat.
3. Wartości potencjalnych strat jednostkowych w klasach, o których mowa w § 9 ust. 2
pkt 1 lit. a–c rozporządzenia, wyrażane są jako:
Spij = Wi · f(hj)
gdzie:
Spij – oznacza wartości potencjalnych strat jednostkowych dla danej klasy użytkowania
terenu oraz przedziału głębokości wody,
Wi – oznacza wartość majątku w danej klasie użytkowania terenu,
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f(hj) – oznacza wartość funkcji strat wiążącej głębokość wody z utratą wartości majątku
w danej klasie użytkowania terenu.
4. Dla klas użytkowania terenu, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. d–f
rozporządzenia, przyjmuje się stałe wartości strat niezależnie od głębokości wody, ze
względu na niewielki wpływ głębokości wody na stopień utraty wartości majątku. Wartość
strat pozostaje stała w całym zakresie głębokości wody – wartość funkcji f(hj) równa się 1.
5. W klasach użytkowania terenu, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lit. g–h
rozporządzenia, wartości strat nie są obliczane.
6. Stopień utraty wartości majątku (funkcję strat) wyznacza się na granicach
przedziałów głębokości wody, o których mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia. Wartości funkcji
strat przedstawiają się następująco:
1) Klasa użytkowania terenu tereny zabudowy mieszkaniowej:
Głębokość wody h
[m]

Wartość funkcji strat f(h)
[%]

Ł 0,5

20

0,5 < h Ł 2

35

2<hŁ4

60

>4

95

2) Klasa użytkowania terenu tereny przemysłowe:
Głębokość wody h
[m]

Wartość funkcji strat f(h)
[%]

Ł 0,5

20

0,5 < h Ł 2

40

2<hŁ4

60

>4

80
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3) Klasa użytkowania terenu tereny komunikacyjne:
Głębokość wody h
[m]

Wartość funkcji strat f(h)
[%]

Ł 0,5

5

0,5 < h Ł 2

10

2<hŁ4

10

>4

10

7. Do obliczeń przyjmuje się następujące wartości majątku w poszczególnych klasach
użytkowania terenu:
1) Klasa użytkowania terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej
Wartość majątku dla terenów zabudowy mieszkaniowej przyjmuje się w zależności od
województwa:
Województwo

Wartość majątku
na terenach zabudowy
mieszkaniowej [zł/m2]

dolnośląskie

422,24

kujawsko-pomorskie

332,72

lubelskie

164,54

lubuskie

276,30

łódzkie

290,94

małopolskie

364,09

mazowieckie

509,63

opolskie

265,87

podkarpackie

201,25

podlaskie

162,79

pomorskie

399,89
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śląskie

559,03

świętokrzyskie

201,10

warmińsko-mazurskie

203,39

wielkopolskie

360,56

zachodniopomorskie

309,83

2) Klasa użytkowania terenu – tereny przemysłowe
Wartość majątku dla terenów przemysłowych przyjmuje się w zależności od
województwa:
Województwo

Wartość majątku na terenach
przemysłowych [zł/m2]

dolnośląskie

473,44

kujawsko-pomorskie

461,52

lubelskie

508,97

lubuskie

639,37

łódzkie

829,20

małopolskie

606,64

mazowieckie

943,83

opolskie

474,32

podkarpackie

641,34

podlaskie

509,85

pomorskie

595,82

śląskie

549,65

świętokrzyskie

537,68

warmińsko-mazurskie

504,73
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wielkopolskie

702,50

zachodniopomorskie

326,21

3) Klasa użytkowania terenu – tereny komunikacyjne
Wartość majątku na terenach komunikacyjnych – 436 zł/m2.
4) Klasa użytkowania terenu – lasy
Wartość majątku dla lasów – 80 zł/ha.
5) Klasa użytkowania terenu – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Wartość majątku dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 5,1 zł/m2.
6) Klasa użytkowania terenu – użytki rolne
a) Wartość majątku dla gruntów ornych – 1.428 zł/ha,
b) Wartość majątku dla użytków zielonych – 674 zł/ha.
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 174 ust. 1
ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...), które zobowiązuje ministra właściwego do
spraw gospodarki wodnej, do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji, wymagań dotyczących opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz
map ryzyka powodziowego oraz ich skali, w tym skali wizualizacji tych map.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opracowywania
map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Cyfryzacji
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe – art. 174 ust. 1
ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U.
poz. ...)
Nr w wykazie prac …

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...),
które zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji, do wydania rozporządzenia w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia określającego wymagania dotyczące opracowywania map
zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego oraz ich skali, w tym skali wizualizacji tych map.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Sporządzanie projektów map
zagrożenia powodziowego
oraz map ryzyka
powodziowego
Urzędy morskie
3
Ustawa z dnia ... – Prawo
Sporządzanie projektów map
wodne
zagrożenia powodziowego
oraz map ryzyka
powodziowego od strony
morza
wojewodowie
16
Ustawa z dnia … – Prawo
Uzgadnianie projektów map
wodne
zagrożenia powodziowego
oraz map ryzyka
powodziowego
Minister właściwy
1
Ustawa z dnia … – Prawo
Zatwierdzanie map zagrożenia
ds. gospodarki wodnej
wodne
powodziowego oraz map
ryzyka powodziowego
Służby zarządzania
Ustawa z dnia … – Prawo
Otrzymują zatwierdzone ww.
i reagowania kryzysowego
wodne
mapy w formie elektronicznej
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Grupa
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Wielkość

1

Źródło danych
Ustawa z dnia ... – Prawo
wodne

Projekt rozporządzenia w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
będzie przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania. Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznych Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2015 r.)
0
Dochody ogółem

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
Rozporządzenie wynika bezpośrednio z przepisów ustawy, jego skutki ujęte zostały w ramach
wskazanie źródeł
oceny ustawy Prawo wodne.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Brak wpływu
Niemierzalne
Brak wpływu
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

– 20 –
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
inne:
Realizacja przepisów ustawy Prawo wodne.
Omówienie wpływu

informatyzacja
zdrowie

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednakże nie później niż 18 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

24/04/EP

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale
przeciwpowodziowym
Na podstawie art. 178 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Wzór tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym,
określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
MINISTER ŚRODOWISKA

w porozumieniu
MINISTER INFRASTRUKTURY
I BUDOWNICTWA

1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 60), które zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne traci moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia.
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UZASADNIENIE

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego
w art. 178 ust. 2 ustawy – Prawo wodne.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru tablicy informującej
o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury
i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Art. 178 ust. 2 ustawy – Prawo wodne
Nr w wykazie prac
nie dotyczy

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Problem: bezpieczeństwo osób poruszających się po wałach przeciwpowodziowych.
Problem bezpieczeństwa osób poruszających się po wałach przeciwpowodziowych dotyczy przypadków, 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.
Ze względu na bezpieczeństwo poruszających się po wałach i bezpieczeństwo wałów niezbędne jest takie oznakowanie
terenu objętego zakazem aby było widoczne i czytelne. Co jest istotne także dlatego, że za złamanie zakazu wstępu na
wał przeciwpowodziowy grozi kara grzywny.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Powstanie wzoru tablicy spowodowane jest koniecznością właściwego informowania o wprowadzeniu czasowego
zakazu poruszania się po wałach przeciwpowodziowych. Tablica w kształcie prostokąta, koloru czerwonego, napisem
koloru białego powinna zapewnić odpowiednią widoczność i czytelność wprowadzonych zakazów poruszania się.
Efektem regulacji będzie poinformowanie obywateli o wprowadzonym zakazie poruszania się po wale
przeciwpowodziowym.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Biorąc pod uwagę fakt, że projekt regulacji dotyczy wzoru tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale
przeciwpowodziowym, analiza dotycząca rozwiązań występujących w innych krajach nie jest zasadna ze względu na fakt,
że projekt tablicy powinien uwzględniać sposób informowania o wprowadzeniu poszczególnych zakazów, jaki jest
zwyczajowo przyjęty w Polsce.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Państwowe Gospodarstwo Wody
Polskie
Osoby poruszające się po wałach
przeciwpowodziowych

Wielkość
1

Źródło danych
Ustawa Prawo
wodne;
Ogólne

Oddziaływanie
Obowiązek oznakowania
wałów
przeciwpowodziowych
Poinformowanie o zakazie
poruszania się po wale
przeciwpowodziowym.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Przedmiotowy projekt rozporządzenia należy poddać konsultacjom publicznym z następującymi instytucjami:
1) wojewodami;
2) marszałkami województw;
3) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
4) Krajową Radą Gospodarki Wodnej;
5) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
6) Instytutem Ochrony Środowiska;
7) Państwowym Instytutem Geologicznym;
8) Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;
9) Instytutem na Rzecz Ekorozwoju;
10) Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu;
11) Krajową Izbą Gospodarczą;
12) NSZZ „Solidarność";
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13) OPZZ;
14) Komenda Główna Policji;
15) Komenda Główna Straży Pożarnej;
16) Komenda Główna Straży Granicznej;
17) Związek Miast Polskich;
18) Unia Metropolii Polskich;
19) Stowarzyszenie Miasto dla Rowerów;
20) Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego
Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych
i przyjętych do obliczeń założeń

Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych. Projekt rozporządzenia określa
jedynie wzór tablicy informującej o wprowadzeniu czasowego zakazu poruszania
się po wałach przeciwpowodziowych. Proponowane przepisy mają charakter
wyłącznie wykonawczy do ustawy – Prawo wodne.
Sytuacje w których będzie wprowadzany zakaz wstępu na wał i obszar na jakim taki
zakaz zostanie wprowadzony są trudne do przewidzenia. Jednakże jednostkowy
koszt tablicy informacyjnej wykonanej z PCW, z blachy stalowej ocynkowanej lub
blachy aluminiowej waha się w granicach 80 zł – 150 zł.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu pieniężnym
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich przedsiębiorstw
ceny stałe z … r.)
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Skutki
0
-

-

-

-

-

-

Łącznie (0–10)
-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

5

10

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
jw.
Brak.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał bezpośredniego wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość.
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez
UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne: bezpieczeństwo

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Projekt rozporządzenia będzie miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo osób
poruszających się po wałach przeciwpowodziowych. Efektem regulacji będzie
poinformowanie obywateli o wprowadzonym zakazie poruszania się po wale
przeciwpowodziowym. w przypadku gdy zagrożona jest szczelność lub stabilność
Omówienie wpływu
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.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Charakter przedmiotowego projektu rozporządzenia powoduje, że ewaluacja efektów regulacji jest niezasadna.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

57/074/KC

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie przyjęcia planu przeciwdziałania skutkom suszy

Na podstawie art. 185 ust. 6 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan przeciwdziałania skutkom suszy, który stanowi załącznik do
rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ŚRODOWISKA

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia … (poz. ...)

Plan przeciwdziałania skutkom suszy
Załącznik w opracowaniu
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej ustanowionej w art. 185
ust. 6

ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...), która upoważnia ministra

właściwego do spraw gospodarki wodnej do przyjęcia, w drodze rozporządzenia, planu
przeciwdziałania skutkom suszy i jego kolejnych aktualizacji.
Przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem organów administracji rządowej
i samorządowej oraz Wód Polskich i prowadzi się je zgodnie z planem przeciwdziałania
skutkom suszy.
Plany przeciwdziałania skutkom suszy, zgodnie z art. 184 ust. 2 ww. ustawy, zawierają:
1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji;
4) katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.
Projekt

planu

przeciwdziałania

skutkom

suszy przygotowują

Wody Polskie

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw
rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw
żeglugi śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary dorzecza.
Wody Polskie przekazują projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki wodnej, który przygotowuje na tej podstawie
rozporządzenie w sprawie planów przeciwdziałania skutkom suszy dla poszczególnych
obszarów dorzeczy.
Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu

Data sporządzenia
24.03.2017 r.

Rozporządzenie Środowiska w sprawie w sprawie przyjęcia planu
przeciwdziałania skutkom suszy.

Źródło:

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Agnieszka Kosińska tel. 22 36 92 009
e-mail:agnieszka.kosinska@mos.gov.pl

Ustawa – Prawo wodne.
Prawo UE –Dyrektywa 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej (Dz. Urz. WE. L 327
z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm)
Nr w wykazie prac
……………..

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej oraz Wód Polskich
i prowadzi się je zgodnie z planem przeciwdziałania skutkom suszy.
Plany przeciwdziałania skutkom suszy, zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, zawierają:
1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
4) katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.
Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy przygotowują Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do
spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem
właściwym do spraw żeglugi śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary dorzecza. Wody
Polskie przekazują projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej,
który przygotowuje na tej podstawie rozporządzenie w sprawie planów przeciwdziałania skutkom suszy dla
poszczególnych obszarów dorzeczy
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Przyjmowany niniejszym rozporządzeniem plan przeciwdziałania skutkom suszy stanowi wykonanie upoważnienia
zawartego w art. 185 ust. 6 ustawy z dnia … – Prawo wodne, które zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki
wodnej do przyjęcia planów przeciwdziałania skutkom suszy.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Każdy kraj członkowski zapewnia przeciwdziałanie skutkom suszy we własnym zakresie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Państwowe Gospodarstwo
1
Wodne Wody Polskie
Główny Inspektor Ochrony 1
Środowiska
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Oddziaływanie

Projekt planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy, zgodnie z wymogami art. 173 ust. 14 Prawa
wodnego, zostanie uzgodniony z członkami Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji z następującymi podmiotami:
1. Prezesa Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
3. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni;
4. Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie;
Instytutowi Ochrony Środowiska;
Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu;
Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego;
Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego;
WWF Polska;
Klubu Przyrodników.

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany termin
konsultacji dokumentu to 14 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
0

1

Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ceny stałe z … r.)

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Nie dotyczy.

Przedmiotowe rozporządzenie nie powoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów.
Dokument ten nie wpłynie na poziom obciążeń administracyjnych organów właściwych do
opracowania strategii morskiej.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
pieniężnym
i średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele oraz
z … r.)
gospodarstwa domowe

0
-

Skutki
1
-

2
-

3
-

5
-

10
-

Łącznie(0–10)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
X
nie
wymaganymi przez UE(szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

X zwiększenie liczby dokumentów?
zwiększenie liczby procedur?
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:
Wprowadzane obciążenia nie wykraczają poza te, które są wymagane prawem krajowym i europejskim.
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
X środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

27/04-kt

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie dziennika gospodarowania wodą

Na podstawie art. 189 ust. 9 ustawy z dnia .... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia i wzór dziennika gospodarowania
wodą.
§ 2. Dziennik gospodarowania wodą prowadzi się w sposób odzwierciedlający stan
rzeczywisty w zakresie gospodarowania wodą, dokonując w nim wpisu:
1)

za każdym razem po włączeniu, zamknięciu lub zmianie odpływu przez budowlę
upustową;

2)

w normalnych warunkach użytkowania oraz podczas zjawiska suszy w zbiorniku
codziennie o godzinie 600 uniwersalnego czasu koordynowanego – Universal Time Coordinated (UTC);

3)

w warunkach użytkowania w okresie powodzi co 3 godziny, począwszy od godziny 600
UTC.
§ 3. Wzór dziennika gospodarowania wodą jest określony w załączniku do

rozporządzenia.

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER ŚRODOWISKA

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą (Dz. U. poz. 1546), które na podstawie art. 562 ust. 1
ustawy z dnia … – Prawo wodne traci moc z dniem ... .
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)
WZÓR
DZIENNIK GOSPODAROWANIA WODĄ1)
Str. ..........
miesiąc ..........

rok. ..........

Budowla piętrząca ..............................................................................., rzeka ...............................................
Qn2) ........... m3/s

Ustalone:

Qgw3) ........... m3/s

5)

Qdoz4) ........... m3/s

6)

Min PP ........... m n.p.m.

NPP ........... m n.p.m.

Max PP7) ........... m n.p.m.

Nad PP8) ......... m n.p.m.

Vm9) ........... mln m3

Vu10) ........... mln m3

Vps11) ........... mln m3

Vpf 12) ..... ..... mln m3

Pojemność zbiornika13)

Odczyty wodowskazowe

Dopływ do zbiornika
lub stopnia

Data

1

2

15)

lub stopnia

średni

Godzina

Rozbiór średni dobowy ze zbiornika lub stopnia16)

Odpływ ze zbiornika
Dopływ

14)

18)

rz. zw. WG

19)

rz. zw. WD

m n.p.m.

m n.p.m.

3

4

martwa

3

mln m
5

użytkowa

3

mln m
6

powodziowa

3

mln m
7

powodziowa
forsowana

3

mln m
8

20)

wykorzystana

3

mln m
9

wolna

3

mln m
10

Odpływ ze zbiornika

Ogółem

Pobór wody

suma

dobowy

21)

1

2

...n

3

3

3

m /s
11

m /s

m /s

suma
3

m /s

3

m /s

1

2

...n

3

3

3

m /s

m /s

m /s

suma
3

m /s

1

2

...n

3

3

3

m /s

m /s

m /s

suma
3

m /s

1

2

...n

3

3

3

m /s

m /s

m /s

su-

rozbio-

ma

ru

3

m3/s

m /s

Uwagi17)

...n
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Objaśnienia:
1)

W dzienniku gospodarowania wodą dane i informacje umieszczone nad tabelą dziennika zamieszcza się na stronie
pierwszej dziennika.

2)

Przepływ nienaruszalny.

3)

Przepływ gwarantowany.

4)

Przepływ dozwolony.

5)

Minimalny poziom piętrzenia.

6)

Normalny poziom piętrzenia.

7)

Maksymalny poziom piętrzenia.

8)

Nadzwyczajny poziom piętrzenia.

9)

Pojemność martwa zbiornika.

10)

Pojemność użytkowa.

11)

Pojemność powodziowa stała.

12)

Pojemność powodziowa forsowana.

13)

Wielkość wykorzystania charakterystycznych dla gospodarowania wodą pojemności określonych na podstawie pomiaru.

14)

Wielkość dopływu w czasie pomiaru w punktach kontrolnych lub obliczona z bilansu.

15)

Wielkość odpływu w czasie pomiaru przez każde urządzenie upustowe.

16)

Wielkość średnich dobowych odpływów do odbiorników oraz wielkość średnich dobowych poborów wody przez
poszczególne zakłady, liczona za okres od godz. 6.00 UTC do godz. 6.00 UTC następnego dnia.

17)

W kolumnie „Uwagi” zamieszcza się dane dotyczące warunków istotnych dla gospodarowania wodą na urządzeniu
piętrzącym, na przykład zjawiska lodowe, tworzenie przepływem dozwolonym dodatkowej pojemności powodziowej.

18)

Rzędna stanu wody górnej.

19)

Rzędna stanu wody dolnej.

20)

Suma wykorzystanych pojemności określonych na podstawie pomiarów (suma pojemności wyrażonej w kolumnach 5–
8).

21)

Pojemność pozostała w dyspozycji, pozwalająca na redukowanie fali powodziowej, stanowiąca różnicę pomiędzy
pojemnością przy Nad PP a pojemnością wykorzystaną.
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego
w art. 189 ust. 9 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dziennika
gospodarowania wodą.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Środowiska

Data sporządzenia:
24.03.2017 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 189 ust. 9 ustawy z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Określenie sposobu prowadzenia i wzoru dziennika gospodarowania wodą.
Projekt rozporządzenia powstał na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 189 ust. 9 ustawy z dnia ... – Prawo
wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
1
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie
źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie
(0–10)
W
ujęciu duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny
stałe przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina,
obywatele
oraz
gospodarstwa
domowe
W
ujęciu duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele
oraz
gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie
źródeł i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
danych i przyjętych do i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie
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Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie … dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie… , zgodnie z ustawą z dnia … – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne .

28/04-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie śródlądowych dróg wodnych

Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz....)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa wody śródlądowe służące potrzebom śródlądowego
transportu wodnego i żeglugowemu wykorzystaniu przez statki, zwane dalej „śródlądowymi
drogami wodnymi”.
2. Wykaz śródlądowych dróg wodnych jest określony w załączniku do
rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)
PREZES RADY MINISTERÓW

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w
sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 1786 oraz z 2016 r. poz. 621), które zgodnie z art. 562
ust.1 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) traci moc z dniem ... wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.

Załącznik
do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia ... (poz. ....)

WYKAZ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH
1)

rzeka Biebrza od ujścia Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi;

2)

rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim w miejscowości Bydgoszcz do ujścia
do rzeki Wisły;

3)

rzeka Bug od ujścia rzeki Muchawiec do ujścia do rzeki Narwi;

4)

jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;

5)

Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa, wraz z jeziorami
znajdującymi się na trasie tego kanału;

6)

Kanał Bartnicki od jeziora Ruda Woda do jeziora Bartężek, wraz z jeziorem Bartężek;

7)

Kanał Bydgoski;

8)

Kanał Elbląski od jeziora Druzno do jeziora Jeziorak i jeziora Szeląg Wielki, wraz
z tymi jeziorami i jeziorami na trasie kanału, oraz szlak boczny w kierunku
miejscowości Zalewo od jeziora Jeziorak do jeziora Ewingi włącznie;

9)

Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim;

10) Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami
wewnętrznymi;
11) Kanał Łączański;
12) Kanał Ślesiński wraz z jeziorami na jego trasie oraz jezioro Gopło;
13) Kanał Żerański;
14) rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi
wodami wewnętrznymi;
15) rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły, wraz z Jeziorem
Zegrzyńskim;
16) rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;
17) rzeka Noteć (górna) od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim i Kanał
Górnonotecki oraz rzeka Noteć (dolna) od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia
do rzeki Warty;
18) rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry;
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19) rzeka Odra od miejscowości Racibórz do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, która
przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi
odgałęzieniami do jeziora Dąbie oraz szlak boczny rzeki Odry od śluzy Opatowice do
śluzy Miejskiej w miejscowości Wrocław;
20) rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do
granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z bocznymi odgałęzieniami i przekop
Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią;
21) rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi
wodami wewnętrznymi;
22) rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi;
23) rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;
24) rzeka Warta od Kanału Ślesińskiego do ujścia do rzeki Odry;
25) system Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący jeziora połączone kanałami,
tworzącymi szlak od jeziora Roś (włącznie) w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy
(włącznie) w miejscowości Węgorzewo, wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy,
Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne,
Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry i Święcajty, wraz z Kanałem
Giżyckim oraz Kanałem Niegocińskim i Kanałem Piękna Góra oraz szlak od Jeziora
Ryńskiego (włącznie) w miejscowości Ryn do Jeziora Nidzkiego (do 3 km,
stanowiącego granicę z Rezerwatem „Jezioro Nidzkie”), wraz z jeziorami: Bełdany,
Guzianka Mała i Guzianka Wielka;
26) rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do połączenia z Kanałem Łączańskim i od ujścia
tego Kanału w miejscowości Skawina do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej;
27) rzeka Elbląg od Jeziora Drużno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi.

UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego
w art. 193 ust. 3 ustawy z dnia ... – Prawo wodne.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Data sporządzenia:
24.03.2017 r.

Nazwa projektu:

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg
wodnych.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
art. 193 ust. 3 ustawy z dnia ... – Prawo
Ministerstwo Środowiska
wodne (Dz. U. poz. ...)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Nr w wykazie prac Rady Ministrów
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Określenie wód śródlądowych służących potrzebom śródlądowego transportu wodnego i żeglugowemu wykorzystaniu
przez statki.
Projekt rozporządzenia powstał na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 193 ust. 3 ustawy z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. poz. ...).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z ... r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z ... r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
informacje, w tym
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i
wskazanie źródeł
gospodarstwa domowe.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia
wymaganymi przez UE

poza

bezwzględnie

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie
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Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

04/20zb

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
Na podstawie art. 193 ust. 7 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. ...) zarządza się,
co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu
transportowym.
2. Wykaz śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym jest
określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTERÓW

–2–
Załącznik
do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia ... (poz. ...)

WYKAZ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU
TRANSPORTOWYM

Załącznik w opracowaniu.
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego
w art. 193 ust. 7 ustawy z dnia ... – Prawo wodne, zgodnie z którym Rada Ministrów określa
śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym.
Przedmiotowe rozporządzenie jest nową regulacją, wynikającą z kształtu nowo
uchwalonej ustawy z dnia ... – Prawo wodne. Ustawodawca nałożył na Radę Ministrów nowy
obowiązek w postaci określenia śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu
transportowym. Celem regulacji jest zahamowanie regresu w zakresie przewozu towarów
i osób transportem wodnym śródlądowym. Konieczne jest podjęcie działań w zakresie
rewitalizacji i modernizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce, które to cele zostały
określone w Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. Przyjęta
strategia zakłada realizację programu wieloletniego, zmierzającego do przywrócenia
parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach wodnych pełniących funkcję
transportową.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

–4–
Nazwa projektu:
Data sporządzenia:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg 23 03 2017
wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
Źródło:
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Upoważnienie ustawowe
Ministerstwo Środowiska
art. 193 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo wodne
(Dz. U. poz. …)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Nr w wykazie prac Rady Ministrów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Karolina Majewska-Otawska, tel.: 22 579 2025
e-mail: karolina.majewska-otawska@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Przedmiotowe rozporządzenie jest nową regulacją, wynikającą z kształtu nowo uchwalonej ustawy z dnia ... – Prawo
wodne i dostosowaniem regulacji aktów wykonawczych do postanowień ustawy. Ustawodawca nałożył na Radę
Ministrów nowy obowiązek w postaci określenia śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
Celem regulacji jest rozwój sektora transportowego w zakresie przewozu towarów i osób transportem wodnym
śródlądowym. Konieczne jest podjęcie działań w zakresie rewitalizacji i modernizacji śródlądowych dróg wodnych
w Polsce. Wymieniony cele zostały określone w Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. art. 193 ust. 5 ustawy z dnia ... – Prawo
wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Podstawą do stworzenia wykazu śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowych, stanowiącym
załącznik do niniejszego aktu wykonawczego, jest potrzeba zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju
systemu transportowego kraju.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Podmioty uprawiające
Rewitalizacja dróg wodnych
zawodowo żeglugę
o znaczeniu transportowym,
śródlądową i zajmujące się
zapewnienia warunków do
przewozem ładunków lub
zrównoważonego rozwoju
pasażerów.
systemu transportowego kraju.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów
z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt
rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa
Środowiska i Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces
Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa Przedmiotowa regulacja może pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność
niepieniężnym sektor mikro-, małych
gospodarki, w tym rozwój przedsiębiorczości w szczególności małych
i średnich przedsiębiorstw.
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE
nie
X nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne: konieczność ujednolicenia procedur
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
X nie dotyczy
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9. Wpływ na rynek pracy
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
X inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Zasady wprowadzone w projekcie rozporządzenia stanowią nową regulację prawną.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

25/04/EP

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni
Na podstawie art. 194 ust. 7 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

sposób prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystanie śluz i pochylni przez
obiekty pływające oraz wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich
infrastrukturę;

2)

rodzaj wydatków i rodzaj infrastruktury oraz prac wykonywanych na śródlądowych
drogach wodnych, objętych ewidencją żeglugowego wykorzystanie śluz i pochylni przez
obiekty pływające oraz wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich
infrastrukturę;

3)

wzory:
a)

formularzy ewidencyjnych:
–

zakładów lub jednostek organizacyjnych, które z własnych środków
finansowych wykonują urządzenia wodne na drodze wodnej, służące
uprawianiu żeglugi śródlądowej,

–

organów administracji żeglugi śródlądowej w zakresie wydatków dotyczących
funkcjonowania terenowej administracji żeglugi śródlądowej, ustalonych
przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1458, z 2015 r. poz. 1690 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 1954),

b)

zbiorczego formularza ewidencyjnego, sporządzonego na podstawie informacji
zawartych

w

formularzach

ewidencyjnych

zakładów

lub

jednostek

organizacyjnych, które z własnych środków finansowych wykonują urządzenia
1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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wodne na drodze wodnej, służące uprawianiu żeglugi śródlądowej oraz w
formularzach ewidencyjnych organów administracji żeglugi śródlądowej w
zakresie wydatków dotyczących funkcjonowania terenowej administracji żeglugi
śródlądowej, ustalonych przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze
śródlądowej,
c)

informacji zbiorczej obejmującej dane wymagane na podstawie załączników nr 1
i 3 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r.
wprowadzającego system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie
kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (Dz. Urz. WE L 130
z 15.06.1970, str. 42 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1,
str. 42).

§ 2. 1. Ewidencję żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez obiekty pływające,
zwaną dalej „ewidencją”, prowadzi się według podziału tych obiektów w zależności od
rodzaju na:
1)

barki z własnym napędem;

2)

barki holowane;

3)

barki pchane;

4)

holowniki;

5)

pchacze;

6)

statki pasażerskie służące do przewozu więcej niż 12 pasażerów;

7)

pozostałe obiekty pływające.
2. Ewidencję w odniesieniu do:

1)

barek, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, prowadzi się według ich nośności w tonach;

2)

holowników i pchaczy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, prowadzi się według mocy
silnika w kW.
3. Ewidencję zestawu pchanego albo holowanego, składającego się odpowiednio z

pchacza albo holownika i barek pchanych albo holowanych, prowadzi się w odniesieniu do
każdego obiektu pływającego wchodzącego w skład tego zestawu.
4. Kierownik śluzowanej barki z własnym napędem, zestawu pchanego albo
holowanego podaje obsłudze śluzy dane dotyczące odpowiednio nośności barki z własnym
napędem, barek pchanych albo holowanych, określonej w tonach, oraz mocy silnika pchacza
albo holownika, określonej w kW.
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§ 3. Wzór formularza do ewidencji, o którym mowa w § 1 pkt 2, zwanego dalej
„formularzem”, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Ewidencję prowadzi się na bieżąco, odrębnie w odniesieniu do każdej śluzy i
pochylni, rejestrując obiekty pływające według podziału, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Przejście tego samego obiektu pływającego przez kilka śluz i pochylni podczas
jednego rejsu jest ewidencjonowane na każdej śluzie i pochylni.
3. Ewidencję prowadzi się za każdy miesiąc kalendarzowy, z okresu dostępności śluzy i
pochylni dla żeglugi.
§ 5. 1. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej sporządza za każdy rok
kalendarzowy ewidencję zbiorczą żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni przez obiekty
pływające na śródlądowej drodze wodnej, na której są one zlokalizowane, lub na jej odcinku
lub grupie dróg wodnych, zwaną dalej „ewidencją zbiorczą”, na podstawie danych zawartych
w ewidencji.
2. Wzór formularza do ewidencji zbiorczej, o której mowa w ust. 1, jest określony w
załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Ewidencję zbiorczą sporządza się w odniesieniu do śródlądowych dróg wodnych, ich
odcinków lub grupy dróg wodnych, uwzględniając klasę drogi wodnej.
4. Ewidencję zbiorczą sporządza się zgodnie z wykazem śródlądowych dróg wodnych,
który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
5. W celu sporządzenia ewidencji zbiorczej dane z ewidencji dotyczące:
1)

śluzy Czersko Polskie i śluzy Miejskiej w miejscowości Bydgoszcz są przekazywane
przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

2)

śluzy Koźle w miejscowości Kędzierzyn-Koźle są przekazywane przez dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dyrektorowi Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
6. Dane, o których mowa w ust. 4, są przekazywane w terminie 14 dni po zakończeniu

każdego miesiąca kalendarzowego.
§ 6. 1. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej przekazuje jeden egzemplarz
ewidencji zbiorczej:
1)

Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
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2)

jednostce określonej w przepisach ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.)
– do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.
2. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej przechowuje jeden egzemplarz

ewidencji zbiorczej, o którym mowa w ust. 1, przez co najmniej 3 lata.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER ŚRODOWISKA
w porozumieniu
MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni (Dz. U. poz. 162) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji
wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę (Dz. U. poz. 1747), które na
podstawie art. 562 ust.1 ustawy z dnia … – Prawo wodne tracą moc z dniem ....

Załączniki
do rozporządzenia Ministra
Środowiska
z dnia ... (poz. ....)
Załącznik nr 1
WZÓR
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Załącznik nr 2

WZÓR

Załącznik nr 2
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Załącznik nr 3
WYKAZ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH OBJĘTYCH EWIDENCJĄ
ZBIORCZĄ ŻEGLUGOWEGO WYKORZYSTANIA ŚLUZ I POCHYLNI
I. Śródlądowe drogi wodne, ich odcinki i grupy dróg wodnych o znaczeniu transportowym:
1)

Odra od śluzy Koźle w miejscowości Kędzierzyn-Koźle do miejscowości

Malczyce, wraz z jej szlakiem bocznym od śluzy Opatowice do śluzy Miejskiej
w miejscowości Wrocław;
2)

Kanał Gliwicki;

3)

Kanał Bydgoski i rzeka Brda od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia

do rzeki Wisły;
4)

Kanał Ślesiński;

5)

rzeka Noteć dolna od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia rzeki Drawy;

6)

rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do stopnia wodnego Przewóz włącznie

i Kanał Łączański;
7)

rzeka Wisła od miejscowości Płock do stopnia wodnego Włocławek włącznie

i Kanał Żerański;
8)

rzeka Nogat, rzeka Szkarpawa i rzeka Martwa Wisła.

II. Śródlądowe drogi wodne i grupy dróg wodnych o znaczeniu dla turystyki wodnej:
1)

Kanał Augustowski;

2)

rzeka Noteć górna od jeziora Gopło do połączenia z Kanałem Górnonoteckim

i Kanał Górnonotecki;
3)

system Wielkich Jezior Mazurskich;

4)

Kanał Elbląski od jeziora Druzno do jeziora Szeląg Wielki.

–8–
UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego
w art. 194 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia ewidencji
żeglugowego wykorzystania śluz i pochylni.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Środowiska

Data sporządzenia:
24.03.2017 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 194 ust. 7 ustawy z dnia …. – Prawo
wodne (Dz. U. poz. ….)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie określa:
1) sposób prowadzenia ewidencji żeglugowego wykorzystanie śluz i pochylni przez obiekty pływające oraz wydatków
ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę;
2) rodzaj wydatków i rodzaj infrastruktury oraz prac wykonywanych na śródlądowych drogach wodnych, objętych
ewidencją żeglugowego wykorzystanie śluz i pochylni przez obiekty pływające oraz wydatków ponoszonych na
śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę;
3) wzory:
a) formularzy ewidencyjnych:
– zakładów lub jednostek organizacyjnych, które z własnych środków finansowych wykonują urządzenia wodne na
drodze wodnej, służące uprawianiu żeglugi śródlądowej,
– organów administracji żeglugi śródlądowej w zakresie wydatków dotyczących funkcjonowania terenowej administracji
żeglugi śródlądowej, ustalonych przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
b) zbiorczego formularza ewidencyjnego, sporządzonego na podstawie informacji zawartych w formularzach
ewidencyjnych zakładów lub jednostek organizacyjnych, które z własnych środków finansowych wykonują urządzenia
wodne na drodze wodnej, służące uprawianiu żeglugi śródlądowej oraz w formularzach ewidencyjnych organów
administracji żeglugi śródlądowej w zakresie wydatków dotyczących funkcjonowania terenowej administracji żeglugi
śródlądowej, ustalonych przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej,
c) informacji zbiorczej obejmującej dane wymagane na podstawie załączników nr 1 i 3 do rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzającego system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie
kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej (Dz. Urz. WE L 130 z 15.06.1970, str. 42).
Projekt rozporządzenia powstał na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 194 ust. 7 ustawy z dnia ... – Prawo
wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie
(0–10)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i
gospodarstwa domowe.
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie … dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie… , zgodnie z ustawą z dnia ... .
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … .

04/23rch

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
O R A Z M I N I S T R A R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I 2)
z dnia
w sprawie ewidencji melioracji wodnych
Na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób:
1) prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntów, zwanej dalej „ewidencją melioracji wodnych”;
2) zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji
wodnych;
3) ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny
wpływ.
§ 2. 1. Ewidencję melioracji wodnych prowadzi się z wykorzystaniem:
1) kopii map przeglądowych w skali 1:25 000, z zaznaczonymi:
a) ciekami naturalnymi,
b) kanałami,
c) jeziorami,
d) sztucznymi zbiornikami wodnymi,
e) wałami przeciwpowodziowymi,
f) pompowniami odwadniającymi,
g) granicami systemów melioracyjnych stanowiących zamkniętą całość
techniczną lub granicami zmeliorowanych gruntów, zwanych dalej
„obiektami”;
2) kopii map sytuacyjnych w skali 1:5 000 lub 1:2 000, a w razie konieczności
w innej dostępnej skali, z zaznaczonymi elementami uwidocznionymi na mapach
przeglądowych, a także:
1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095),
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
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a) rowami,
b) ziemnymi stawami rybnymi,
c) rurociągami stałymi i zbieraczami drenarskimi,
d) budowlami,
e) zmeliorowanymi gruntami ornymi i trwałymi użytkami zielonymi, w tym
zdrenowanymi,
f) gruntami nawadnianymi grawitacyjnie, przy użyciu deszczowni, a także
gruntami nawadnianymi ściekami i gnojowicą;
3) wykazów urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów;
4) formularza ewidencyjnego urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntów, zwanego dalej „formularzem”, prowadzonego według wzoru, który jest
określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
5) dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w stanie
ewidencyjnym urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów;
6) wykazu obiektów wymagających odbudowy lub modernizacji, prowadzonego
według wzoru, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Prowadzący ewidencję melioracji wodnych może, w zależności od potrzeb
i możliwości technicznych, rozszerzać jej zakres o inne informacje dotyczące
urządzeń melioracji wodnych oraz o rodzaje i charakterystyki urządzeń melioracji
wodnych niewymienionych w rozporządzeniu.
§ 3. 1. Ewidencję melioracji wodnych prowadzi się w układzie obrębów ewidencyjnych
gruntów, zwanych dalej „obrębami”.
2. Dla każdego obrębu sporządza się imienny wykaz urządzeń melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów według wzorów, które są określone w załącznikach nr 3 i 4
do rozporządzenia.
3. Urządzenia melioracji wodnych oraz zmeliorowane grunty ujmuje się w wykazach
obejmujących cały obręb.
4. Wykazy urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych przez nie gruntów są
sporządzane oddzielnie dla każdego obiektu znajdującego się na terenie danego
obrębu.
5. Pojedyncze urządzenia melioracji wodnych, niewchodzące w skład obiektów, oraz
zmeliorowane przez nie grunty, znajdujące się na terenie danego obrębu,
ewidencjonuje się łącznie w jednym wykazie.
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6. Dane ujęte w poszczególnych wykazach, po zgrupowaniu w układzie rubryk
formularza, podlegają wpisaniu na odpowiednich jej arkuszach.
7. Zbiorcze zestawienie formularza sporządza się dla poszczególnych obrębów oraz
jednostek podziału terytorialnego, a w razie potrzeby także dla innych jednostek.
8. Dla każdej gminy sporządza się wykaz obrębów, na terenie których występują
urządzenia melioracji wodnych lub obszary, na które urządzenia te wywierają
korzystny wpływ, wraz z zaznaczeniem, w ramach jakich obiektów były wykonane,
według wzoru, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Obszar zmeliorowanych gruntów podlegających ewidencjonowaniu stanowi suma
powierzchni użytków rolnych, na którą urządzenia melioracji wodnych wywierają
korzystny wpływ.
2. Urządzenia melioracji wodnych oraz granice zmeliorowanych gruntów oznacza się,
stosując jednolite symbole i numerację. Ujednolicone oznaczenia graficzne oraz
zasady numeracji są określone w załącznikach nr 6 i 7 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Dane zawarte w ewidencji melioracji wodnych aktualizuje się w terminie 14 dni od
dnia otrzymania dokumentu stanowiącego podstawę do zmiany wpisu, wykazując
zaistniałe zwiększenie lub zmniejszenie stanu ilościowego urządzeń melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, podlegających ewidencjonowaniu.
2. Podstawę do wpisu stanowią:
1) w zakresie zwiększenia stanu ewidencyjnego – dane wynikające z:
a) dokumentacji powykonawczych robót zrealizowanych na koszt Skarbu
Państwa,
b) dokumentacji powykonawczych robót zrealizowanych przez właścicieli
gruntów we własnym zakresie lub zgód wodnoprawnych na wykonywanie
urządzeń melioracji wodnych,
c) protokołów przejęcia od innych użytkowników urządzeń melioracji
wodnych wraz z dokumentacją powykonawczą tych urządzeń,
d) protokołów z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego urządzeń melioracji
wodnych, spisanych przez jednostkę prowadzącą ewidencję zawierających
wykazy tych urządzeń oraz ich lokalizację,
e) operatów

pomiarowych,

sporządzonych

dla

celów

wymiaru

opłat

melioracyjnych,
f) dokumentacji

określających

sporządzonych na zlecenie:

obszar

zmeliorowanych

gruntów,
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 prowadzącego ewidencję – jeżeli na obszarze znajdują się urządzenia
melioracji wodnych wpisane do ewidencji,
 zainteresowanych właścicieli gruntów lub spółek wodnych – jeżeli na
obszarze tym znajdują się urządzenia melioracji wodnych niewpisane do
ewidencji;
2) w zakresie zmniejszenia stanu ewidencyjnego – dane wynikające z:
a) decyzji właściwego organu o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu zgody
wodnoprawnej oraz o rozbiórce urządzeń;
b) protokołów dotyczących uzasadnionego technicznie wyłączenia urządzeń
melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów w wyniku zmian
dotychczasowego sposobu wykorzystania gruntów, dokonanych zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku
takiego planu – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, spisanych przez prowadzącego
ewidencję;
c) protokołów zużycia lub zniszczenia urządzeń melioracji wodnych,
wykonanych

przy

udziale

środków

publicznych,

spisanych

przez

prowadzącego ewidencję przy udziale właściwego starosty, zatwierdzonych
przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia urządzenia
melioracji wodnych;
d) protokołów zużycia lub zniszczenia urządzeń melioracji wodnych,
wykonanych

bez

udziału

środków

publicznych,

spisanych

przez

prowadzącego ewidencję przy udziale starosty właściwego ze względu na
miejsce położenia urządzenia melioracji wodnych;
e) dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit. d i e.
3) protokoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c i d, powinny zawierać:
a) informację o wnioskodawcy,
b) udokumentowane terminy wykonania urządzeń,
c) przyczyny zużycia lub zniszczenia urządzeń,
d) szczegółowe uzasadnienie braku celowości i przywrócenia sprawności
urządzeń.
§ 6. Dane ujęte w ewidencji melioracji wodnych udostępnia się na pisemny wniosek
zainteresowanych podmiotów, składany do prowadzącego ewidencję.
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§ 7. 1. Granice obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ,
zwanego dalej „obszarem”, w zależności od rodzajów urządzeń melioracji wodnych,
ustala się w następujący sposób:
1) w odległości jednej rozstawy rowów lub rurociągów wchodzących w skład
drenowań, zwanych dalej „rurociągami drenarskimi”, od skrajnego rowu lub
rurociągu drenarskiego i w odległości 0,2 rozstawy od końcówek rowów lub
rurociągów drenarskich – w przypadku rowów lub rurociągów drenarskich
o regularnym układzie (sieć systematyczna);
2) po granicach zalegania gleb o wadliwych stosunkach powietrzno-wodnych
i wymagających zmeliorowania – w przypadku rurociągów drenarskich w liczbie
nie

większej

niż

trzy

lub

rowów

o

układzie

nieregularnym

(sieć

niesystematyczna);
3) po linii terenu wzniesionego:
a) o 0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach
zielonych,
b) o 1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na gruntach ornych
– jednak nie dalej niż w odległości 0,4 rozstawy od ich końcówek
i podwójnej rozstawy, w przypadku sieci niesystematycznej na terenach, dla
których nie sporządzono map glebowo-wodnych, z uwzględnieniem
warunków lokalnych;
4) po granicy:
a) gruntów nawadnianych grawitacyjnie lub za pomocą urządzeń do
nawodnień ciśnieniowych,
b) łąk i pastwisk zagospodarowanych pomelioracyjnie,
c) gruntów, na których wykonano fitomelioracje, agromelioracje lub systemy
przeciwerozyjne.
2. Jeżeli urządzenia melioracji wodnych są wykonywane etapami, to granice obszaru
ustala się dla ostatniego etapu tych melioracji.
§ 8. Ustalając obszar, nie uwzględnia się gruntów:
1) wzniesionych o ponad:
a) 0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach
zielonych,
b) 1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na gruntach ornych;
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2) niewymagających melioracji wodnych, przez które przebiegają rowy lub
rurociągi drenarskie;
3) będących nieużytkami rolnymi, jeżeli nie są przewidziane do rekultywacji
w projekcie wykonania urządzeń melioracji wodnych;
4) wyłączonych z powodu nieosiągnięcia celu melioracji wodnych;
5) wtórnie zabagnionych oraz zdegradowanych łąk lub pastwisk, których
zagospodarowanie pomelioracyjne jest niecelowe;
6) zabudowanych;
7) znajdujących się pod liniami kolejowymi i drogami, urządzeniami wodnymi oraz
pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi.
§ 9. 1. Granice obszaru dokumentuje się na kopiach map sytuacyjno-wysokościowych w skali
1:2 000,

z

naniesioną

siecią

wykonanych

urządzeń

melioracji

wodnych,

opracowanych na podstawie:
1) map otrzymanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) pomiarów uzupełniających.
2. Sporządza się wykaz działek ewidencyjnych, leżących w granicach obszaru,
zawierający dane dotyczące:
1) lokalizacji obszaru (miejscowość, gmina, powiat, województwo);
2) powierzchni i numerów poszczególnych działek ewidencyjnych;
3) adresów właścicieli gruntów;
4) wielkości obszarów należących do poszczególnych właścicieli gruntów
w podziale na działki ewidencyjne.
§ 10. Do ustalenia obszaru na potrzeby prowadzenia ewidencji zmeliorowanych gruntów
używa się kopii map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:2 000 lub 1:5 000.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ... 3)
MINISTER ŚRODOWISKA
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
30 grudnia 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1403), które traci moc w zakresie uregulowanym niniejszym
rozporządzeniem z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z
dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...)
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego
w art. 210 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …).
Stosownie do tego przepisu minister właściwy do spraw gospodarki wodnej oraz
minister właściwy do spraw rozwoju wsi określają, w drodze rozporządzenia, sposób
prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, sposób
zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z tej ewidencji, a także sposób ustalania
obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.
W projektowanym rozporządzeniu należało ponadto uwzględnić wytyczne zawarte
w upoważnieniu ustawowym, tj.:
– potrzebę stworzenia bazy informacyjnej dla planowania odbudowy, przebudowy oraz
utrzymania urządzeń melioracji wodnych, a także wskazanie sposobu jej prowadzenia,
– zasadę interoperacyjności, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze przestrzennej, a także potrzebę harmonizacji zbiorów danych ewidencji
z innymi zbiorami danych tworzącymi infrastrukturę informacji przestrzennej,
– kierowanie się zasięgiem wpływu poszczególnych rodzajów urządzeń melioracji wodnych
na poprawę zdolności produkcyjnej gleby.
Zgodnie z ustawą – Prawo wodne ewidencję prowadzi Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie w celu zapewnienia dostępu do informacji o urządzeniach melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntach, natomiast projekt rozporządzenia określa sposób jej
prowadzenia, a także sposób zbierania, aktualizowania i udostępniania danych z ewidencji.
Ewidencję prowadzi się z wykorzystaniem:
– kopii map przeglądowych w skali 1:25 000 oraz kopii map sytuacyjnych w skali 1:5 000
lub

1:2

000

z

zaznaczonymi

urządzeniami

melioracji

wodnych

urządzeń

melioracji

oraz

gruntami

zmeliorowanymi i nawadnianymi,
–

wykazów

oraz

formularza

ewidencyjnego

wodnych

oraz

zmeliorowanych gruntów,
– dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w stanie ewidencyjnym
urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, oraz
– wykazu obiektów wymagających odbudowy lub modernizacji.
Ewidencję prowadzi się w układzie obrębów ewidencyjnych. Dla każdego obrębu
sporządza się imienny wykaz urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.
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Dane zawarte w ewidencji aktualizuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania
dokumentu stanowiącego podstawę do zmiany wpisu, zarówno w zakresie zwiększenia, jak
i zmniejszenia jej stanu ilościowego. Projekt rozporządzenia szczegółowo przedstawia
katalog dokumentów stanowiących podstawę wpisu do ewidencji.
W projekcie rozporządzenia określono również sposób ustalania obszarów, na który
wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych, z uwzględnieniem układu
rowów

lub rurociągów drenarskich, granic zalegania gleb o wadliwych stosunkach

powietrzno-wodnych

wymagających

zmeliorowania,

granic

gruntów

nawadnianych

grawitacyjnie lub za pomocą urządzeń do nawodnień ciśnieniowych, granic łąk i pastwisk
zagospodarowanych

pomelioracyjnie

oraz

granic

gruntów,

na

których

wykonano

fitomelioracje, agromelioracje lub systemy przeciwerozyjne.
Planowane jest wejście w życie przepisów rozporządzenia w dniu wejścia w życie
ustawy tj. z dniem … 2017 r.
Projekt rozporządzenia, nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie
podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Data sporządzenia
24.03.2017 r.

Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska oraz Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ewidencji melioracji wodnych
Źródło:
Upoważnienie ustawowe :
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
art. 210 ust. 1 ustawy z dnia… – Prawo
MŚ i MRiRW
wodne (Dz. U. poz. … )
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Nr w wykazie prac Rady Ministrów …
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Paweł Płoński tel. 22 369 2660
e-mail: pawel.plonski@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Nieaktualna lub niepełna informacja na temat urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Potrzeba
stworzenia bazy informacyjnej dla planowania odbudowy, przebudowy oraz utrzymania urządzeń melioracji
wodnych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia, które określi sposób prowadzenia ewidencji urządzeń
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, sposób zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z tej
ewidencji oraz sposób ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Inne kraje mają własne rozwiązania w tym zakresie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Prowadzenie ewidencji
urządzeń melioracji wodnych
oraz zmeliorowanych gruntów,
aktualizowanie i udostępnianie
danych z ewidencji
Właściciele urządzeń
Ewidencja urządzeń wodnych
Zgłaszanie do ewidencji
melioracji wodnych
oraz zmeliorowanych gruntów
wykonanych urządzeń
(właściciele gruntów,
prowadzona przez WZMiUW
melioracji wodnych oraz
którzy wykonali urządzenie
zgłaszanie zmian dotyczących
melioracji wodnych)
tych urządzeń lub ich
właściciela
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Grupa
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Wielkość

1

Źródło danych
Ustawa z dnia … Prawo wodne

Projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji melioracji wodnych będzie przedmiotem konsultacji publicznych
i opiniowania. W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i
1204) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Ministerstwa Cyfryzacji i Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces
Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2015 r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

– 10 –
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Proponowane regulacje nie będą generowały kosztów finansowych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z …)
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie
(0–10)

Brak wpływu

Brak wpływu
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

– 11 –
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Realizacja przepisów ustawy Prawo wodne.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...)

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Wprowadzane projektem zmiany nie uzasadniają potrzeby ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...).
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia ... (poz. ...)
Załącznik Nr 1
FORMULARZ EWIDENCYJNY URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH ORAZ ZMELIOROWANYCH GRUNTÓW
Obręb

Gmina

Powiat

Obiekt

Rok wykonania

URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH

groble na obszarach nawadnianych

ogółem

zastawki, wpusty, przepustozastawki

akwedukty, syfony

progi, stopnie, bystrotoki

przepusty, mostki, brody

studzienki

powierzchnia ogółem

grunty orne

drenowanie rurociągami PCV

studzienki drenarskie

wyloty ze zbieraczy

liczba

obszar oddziaływania

wydajność

liczba

powierzchnia nawadniania

ściekami i
gnojowicą

ogółem

ogółem

ha
5

ha
6

ha
7

m
10

m
11

m
12

szt.
13

szt.
14

szt.
15

szt.
16

szt.
17

szt.
18

ha
19

ha
20

ha
21

szt.
22

szt.
23

szt.
24

ha
25

l/s
26

szt.
27

ha
28

ha
29

budowle wpustowe i spustowe

rurociągi

ogółem

ha
4

powierzchnia

bruzdy w nawodnieniach stokowych

ogółem

ha
3

ziemne stawy
rybne

liczba

ubezpieczone

Stan na dzień

ha
2

w
tym

m
9

w
tym

1

w tym

m
8

w tym
nawadnianie

w
tym

w tym

obiekty nawodnień

ogółem

w tym
nawadnianie

w
tym

stacje pomp
służące do
celów
rolniczych

sieć drenarska z
budowlami

studnie dla ujęć wód podziemnych

rowy

trwałe użytki
zielone

ściekami i
gnojowicą

grunty orne

budowle na urządzeniach
wymienionych w rubrykach od 8
do 12

grunty orne

obszar zmeliorowany
urządzeniami melioracji wodnych

szt.
30

szt.
31

ha
32

szt.
33

Objaśnienia
Wartości w rubrykach dotyczących powierzchni należy podawać z dokładnością do 1 ara.
W poszczególnych rubrykach formularza należy podawać:
Rubryka 1 – datę spisania dokumentu stanowiącego podstawę do zapisu aktualizującego stan ewidencyjny;
Rubryka 2 – ogólny obszar gruntów ornych zmeliorowanych urządzeniami melioracji wodnych;
Rubryka 3 – obszar zmeliorowany, przystosowany do prowadzenia nawodnień podsiąkowych, zalewowych, stokowych i deszczownianych; w tej rubryce
należy ujmować także grunty nieodwodnione posiadające urządzenia nawadniające;
Rubryka 4 – obszar gruntów przystosowany do nawodnienia ściekami i gnojowicą;
Rubryka 5-7 – dane w sposób analogiczny jak dla rubryk 2, 3 i 4;
Rubryka 8 – długość rowów zaliczonych do urządzeń melioracji wodnych;
Rubryka 9 – długość rowów zaliczonych do urządzeń melioracji wodnych, posiadających ubezpieczenia inne niż z darniny;
Rubryka 10 – długość bruzd odwadniających i nawadniających w systemie nawodnień stokowych (rowy odwadniające i doprowadzalniki należy wykazywać
w rubrykach 8 i 9);
Rubryka 11 – długość rurociągów grawitacyjnych stałych, z wyjątkiem deszczownianych, sączków i zbieraczy drenarskich;
Rubryki 12-16 – nie wymagają wyjaśnień;
Rubryka 17 – budowle komunikacyjne na urządzeniach melioracji wodnych, z wyjątkiem budowli komunikacyjnych położonych na drogach publicznych
i liniach kolejowych;
Rubryka 18 – studzienki na rurociągach wymienionych w rubryce 11;
Rubryki 19-25 – nie wymagają wyjaśnień;
Rubryka 26 – wydajność stacji pomp, rozumiana jako suma wydajności poszczególnych agregatów pompowych, z wyjątkiem agregatów awaryjnych;
Rubryki 27-30 – nie wymagają wyjaśnień;
Rubryka 31 – ilość ziemnych stawów rybnych;
za staw rybny należy uważać zbiornik wodny, wyposażony w urządzenia hydrotechniczne, który można napełniać i z którego można spuszczać wodę,
nadający się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb; kompleks stawów należy wykazywać jako jeden obiekt;
Rubryka 32 – nie wymaga wyjaśnień;
Rubryka 33 – ilość budowli wpustowych i spustowych znajdujących się na urządzeniach stawowych; doprowadzalniki, rowy odpływowe oraz rurociągi
należy wraz z budowlami ewidencjonować odpowiednio w rubrykach 8, 9, 11, 13-18.

Załącznik Nr 2
WZÓR

WYKAZ OBIEKTÓW WYMAGAJĄCYCH ODBUDOWY LUB MODERNIZACJI
Lp.

Nazwa, lokalizacja, nr
ewidencyjny obiektu

Rok wykonania
urządzeń

Rodzaje i powierzchnie
ewidencyjne melioracji

Przyczyny
dekapitalizacji lub
potrzeb modernizacji

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1
2
kilometr końcowy

Rodzaj
urządzenia,
symbol i nr
Odcinek
ubezpieczony rowu

4
5
6
7
8
9

Stacje pomp
służące do
celów
rolniczych

10
11
12
13
14
15
16

inne dane

długość (m)

rodzaj
budowli
światło ø, h x b (m)

typ

numer i symbol

Gmina
Rok wykonania

lokalizacja

Powierzchnia ziemnych stawów
rybnych (ha)

wydajność (l/s)

obszar oddziaływania
(ha)

Szerokość dna, korony albo ø (m)

Obręb
Obiekt

długość (m)

kilometr początkowy

3
Długość (m)

Kilometr końcowy

Kilometr początkowy

Załącznik Nr 3

WZÓR

WYKAZ URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH
Powiat

Budowle

parametry

17

Załącznik Nr 4
WZÓR
WYKAZ ZMELIOROWANYCH GRUNTÓW URZĄDZENIAMI MELIORACJI WODNYCH
Obręb
Obiekt

Gmina
Rok wykonania

drenowanie rurociągami

powierzchnia zdrenowana
w tym
trwałe użytki zielone

trwałe użytki zielone
w tym nawadniane
w tym
deszczowane

3

PCV

grunty orne

ogółem

ściekami i
gnojowicą

ogółem

ogółem

ogółem

ściekami i
gnojowicą

ogółem

ogółem

ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar ha ar
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ogółem

2

grunty orne

ogółem

1

grunty orne
w tym nawadniane
w tym
deszczowane

Numer dziatki

Lp.

trwałe użytki zielone

w tym

Obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji wodnych

Powierzchnia zmeliorowana
ogółem

Powierzchnia
geodezyjna działki

Powiat

Załącznik Nr 5
WZÓR
WYKAZ OBRĘBÓW, NA TERENIE KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ URZĄDZENIA
MELIORACJI WODNYCH LUB OBSZARY, NA KTÓRE URZĄDZENIA TE
WYWIERAJĄ KORZYSTNY WPŁYW

Lp.

Obręb

1

2

Obiekty melioracji wodnych występujące na terenie obrębu Rok wykonania
3

4

Załącznik Nr 6
UJEDNOLICONE OZNACZENIA GRAFICZNE W EWIDENCJI URZĄDZEŃ
MELIORACJI WODNYCH

Załącznik nr 7
ZASADY NUMERACJI URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH WODNYCH

Numerację urządzeń należy prowadzić w górę, licząc od odpływu z obiektu, stosując
następujące oznaczenia:
1)

rowy pojedyncze, bezpośrednio wpadające do cieku – duża litera R oraz liczba arabska,
np. R-l, R-2,R-3;

2) rowy zbiorcze – duża litera R oraz kolejne duże litery alfabetu lub pierwsze litery
pochodzące od nazwy cieku zbiorczego, np. ciek Bajoro – R-B;
3) rowy wpadające do rowu zbiorczego bezpośrednio lub pośrednio – symbole R-Bp R-B2,
R-B3 itd., zaczynając od ujścia rowu zbiorczego;
4)

bruzdy – mała litera b oraz liczby arabskie, np. b-1, b-2, b-3;

5)

rurociągi deszczowniane stałe – mała litera r oraz kolejne duże litery alfabetu, np. r-A,
r-B, r-C;

6)

pozostałe rurociągi grawitacyjne - mała litera r oraz kolejne liczby rzymskie, np. r-I, r-II,
r-III;

7)

groble – mała litera g oraz kolejne liczby arabskie, np. g-1, g-2, g-3.
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi
wodami stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa
Na podstawie art. 217 ust. 21 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …)
zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Przepisy rozporządzenia określają:
1)

sposób przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami
stojącymi;

2)

sposób określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu;

3)

sposób i terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu;

4)

sposób powoływania i działania komisji przetargowej;

5)

sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu;

6)

sposób postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o cenie wywoławczej, należy przez to

rozumieć cenę nieruchomości ustaloną według zasad zawartych w art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
i z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624).
§ 3. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej albo starosta na podstawie pełnomocnictw, o których mowa w art. 217 ust. 11 i 12
ustawy z dnia … – Prawo wodne.
§ 4. 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
2. Organ właściwy do przeprowadzenia przetargu ustala wysokość wadium, które nie
może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20% tej ceny.
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3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach
wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
4. Organ właściwy do przeprowadzenia przetargu wskazuje w ogłoszeniu o przetargu
przynajmniej jedną formę wniesienia wadium.
5. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez
uczestników przetargu.
6. Wyznaczony termin wniesienia wadium powinien być ustalony w taki sposób, aby
umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem,
że dokonano wniesienia.
7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu,
z zastrzeżeniem ust. 8, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1)

odwołania przetargu;

2)

zamknięcia przetargu;

3)

unieważnienia przetargu;

4)

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,

zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
9. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia
nieruchomości.
§ 5. 1. Organ właściwy do przeprowadzenia przetargu podaje do publicznej wiadomości
ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu,
a w przypadku nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość
100 000 euro, co najmniej na okres 2 miesięcy przed wyznaczonym terminem przetargu.
2. W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na
więcej niż jedną nieruchomość.
3. W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest
wyższa niż równowartość 10 000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się
w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest
zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni
przed wyznaczonym terminem przetargu.
4. W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest
wyższa niż równowartość 100 000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co
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najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej
ogólnokrajowej. W przypadku nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż
równowartość 10 000 000 euro, wyciąg zamieszcza się co najmniej dwukrotnie, przy czym
pierwszy wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed
wyznaczonym terminem przetargu, a drugi zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed
wyznaczonym terminem przetargu.
5. W wyciągu, o którym mowa w ust. 3 i 4, zamieszcza się w szczególności:
1)

dane wymienione w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;

2)

informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie
wieczyste;

3)

cenę wywoławczą;

4)

termin i miejsce przetargu;

5)

wysokość wadium;

6)

informację o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu;

7)

dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
przetargu.
6. Przeliczenia ceny wywoławczej na równowartość euro dokonuje się nie wcześniej niż

7 dni przed terminem ogłoszenia o przetargu, według średniego kursu ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski obowiązującego w tym dniu.
7. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych właściwego
urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości. Ogłoszenie o przetargu można również zamieścić w prasie.
§ 6. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja
przetargowa.
2. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób,
powołuje organ właściwy do przeprowadzenia przetargu spośród osób dających rękojmię
rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.
3. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji
przetargowej.
§ 7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji
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przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
§ 8. 1. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego
przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:
1)

terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu;

2)

oznaczeniu

nieruchomości

będącej

przedmiotem

przetargu

według

katastru

nieruchomości i księgi wieczystej;
3)

obciążeniach nieruchomości;

4)

zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

5)

wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów;

6)

osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz
z uzasadnieniem;

7)

cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu albo
informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich
albo o niewybraniu żadnej z ofert;

8)

uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową;

9)

imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej
w przetargu jako nabywca nieruchomości;

10) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej;
11) dacie sporządzenia protokołu.
2. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla właściwego organu, a jeden dla osoby
ustalonej jako nabywca nieruchomości.
3. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie
komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.
4. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.
5. Informację o wyniku przetargu zamieszcza się na stronach internetowych Biuletynu
Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki
wodnej albo urzędu obsługującego starostę.
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Rozdział 2
Przetarg ustny nieograniczony
§ 9. W ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym zamieszcza się w szczególności
informacje o:
1)

danych wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1–5 i 7–11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;

2)

cenie wywoławczej;

3)

obciążeniach nieruchomości;

4)

zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

5)

terminie i miejscu przetargu;

6)

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia;

7)

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
§ 10. 1. Przewodniczący

komisji

przetargowej

otwiera

przetarg,

przekazując

uczestnikom przetargu informacje, o których mowa w § 9 pkt 1–4, i 7, podaje do wiadomości
imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wniosły oraz zostały dopuszczone do
przetargu.
2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po
trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje
trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko
albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
Rozdział 3
Przetarg pisemny nieograniczony
§ 11. W ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym zamieszcza się
w szczególności informacje o:
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1)

danych wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1–5 i 7–11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami;

2)

cenie wywoławczej;

3)

obciążeniach nieruchomości;

4)

zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

5)

możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert;

6)

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu;

7)

terminie i miejscu części jawnej przetargu;

8)

wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia;

9)

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

10) zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez
wybrania którejkolwiek z ofert.
§ 12. 1. Wyznaczony termin składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym nie
może upłynąć później niż 3 dni przed terminem przetargu. Oferty należy składać
w zamkniętych kopertach.
2. Pisemna oferta powinna zawierać:
1)

imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot;

2)

datę sporządzenia oferty;

3)

oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń;

4)

oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)

proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
3. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
§ 13. 1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca

warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
§ 14. 1. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej
przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom informacje,
o których mowa w § 11 pkt 1–4 i 9–10.
2. Komisja przetargowa:
1)

podaje liczbę otrzymanych ofert oraz dokonuje otwarcia kopert z ofertami;
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2)

sprawdza kompletność złożonych ofert, w tym oraz kopię dowodu wniesienia wadium,
o której mowa w § 12 ust. 3, oraz tożsamość osób, które złożyły oferty;

3)

przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

4)

weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej
przetargu;

5)

zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;

6)

zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
§ 15. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej

przetargu, jeżeli:
1)

nie odpowiadają warunkom przetargu;

2)

zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3)

nie zawierają danych wymienionych w § 12 ust. 2 lub dane te są niekompletne;

4)

do ofert nie dołączono kopii dowodu wniesienia wadium, o której mowa w § 12 ust. 3;

5)

są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
§ 16. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę

oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalone w warunkach
przetargu.
§ 17. 1. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej
analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej
ze złożonych ofert, z zastrzeżeniem ust. 2–4.
2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje
dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
3. Komisja zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 2, o terminie dodatkowego
przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
4. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne
postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki
mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Przepisy § 10 stosuje się
odpowiednio.
§ 18. 1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
2. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy
złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu.
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Rozdział 4
Zaskarżenie czynności przetargowych
§ 19. 1. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, organ właściwy do
przeprowadzenia przetargu wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej rozpatruje skargę w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej może uznać skargę za zasadną
i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę
za niezasadną.
4. Po rozpatrzeniu skargi minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zawiadamia
skarżącego oraz zamieszcza niezwłocznie, na okres 7 dni, na stronach internetowych
Biuletynu Informacji Publicznej informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.
5. W przypadku niezaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu
albo w razie uznania skargi za niezasadną, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości,
wywieszając w siedzibie urzędu oraz starostwa powiatowego, na którego obszarze położona
jest nieruchomość, na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która powinna zawierać:
1)

datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

2)

oznaczenie

nieruchomości

będącej

przedmiotem

przetargu

według

katastru

nieruchomości i księgi wieczystej;
3)

liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;

4)

cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu albo
informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

5)

imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
PREZES RADY MINISTRÓW

UZASADNIENIE

Przedmiotowe

rozporządzenie

stanowi

wykonanie

upoważnienia

zawartego

w art. art. 217 ust. 21 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …), zgodnie z którym
Rada Ministrów określa sposób przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod
śródlądowymi wodami stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
Projekt rozporządzenia określa nowy – odrębny sposób przeprowadzania przetargów na
zbycie szczególnego rodzaju gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – gruntów pod
śródlądowymi wodami stojącymi. Nowa regulacja określa ustalenie wysokości wadium oraz
terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu, terminy ogłaszania przetargu i treść ogłoszenia
o przetargu, powoływanie i działanie komisji przetargowej, sposób sporządzania oraz treść
protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz postępowanie w przypadku zaskarżenia
przetargu. Przy ustaleniu reguł przeprowadzania przetargów oraz postępowania w przypadku
zaskarżania przetargu, projektodawca kierował się zasadami poszanowania jawności
i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania
najkorzystniejszego wyniku przetargu.
Materia regulowana rozporządzeniem została uporządkowana poprzez podział regulacji
na cztery części. Rozdział pierwszy rozporządzenia zawiera przepisy ogólne dotyczące
w szczególności organu właściwego do przeprowadzenia przetargu, wysokości i sposobu
wnoszenia wadium, ogłoszenia oraz treści ogłoszenia o przetargu, jak również zadań komisji
przetargowej. Rozdział drugi reguluje zasady przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego, natomiast trzeci wskazuje sposób przeprowadzenia przetargu pisemnego
nieograniczonego. Rozdział czwarty zawiera reguły postępowania w przypadku zaskarżenia
czynności przetargowych.
Termin wejścia w życie rozporządzenia związany jest z terminem wejścia w życie
ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …).
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia:
24.03.2017 r.

Nazwa projektu:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania
przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi,
stanowiącymi własność Skarbu Państwa

Źródło:
Upoważnienie ustawowe:
art. 217 ust. 21 ustawy z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …)

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Nr w wykazie prac Rady Ministrów

...

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Paweł Płoński, tel: 22 369 2660
e-mail: pawel.plonski@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia określa sposób przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami
stojącymi, ustalenie wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu, terminy ogłaszania przetargu
i treść ogłoszenia o przetargu, powoływanie i działanie komisji przetargowej, sposób sporządzania oraz treść protokołu
z przeprowadzonego przetargu, postępowanie w przypadku zaskarżenia przetargu.
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. art. 217 ust. 21 ustawy z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Przy ustaleniu reguł przeprowadzania przetargów oraz postępowania w przypadku zaskarżania przetargu, projektodawca
kierował się zasadami poszanowania jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz
uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu.
Rozporządzenie reguluje odrębny (od określonego aktem wykonawczym do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. –
o gospodarce nieruchomościami) tryb przetargowy na zbywanie szczególnej kategorii gruntów stanowiących własność
Skarbu Państwa, a mianowicie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty zainteresowane
nabyciem gruntów pod
śródlądowymi wodami
stojącymi, stanowiącymi
własność Skarbu Państwa.
Minister właściwy do spraw
Skarbu Państwa

Wielkość
-

Źródło danych
-

1

-

Oddziaływanie
Stosowanie się do zasad
przeprowadzania przetargów na
zbycie gruntu/gruntów,
określonych w rozporządzeniu.

Stosowanie zasad
przeprowadzania przetargów na
zbycie gruntów, określonych
w rozporządzeniu.
Starosta
380
Dane GUS z 2015 r. (Biuletyn
Stosowanie zasad
Informacji Publicznej GUS)
przeprowadzania przetargów na
zbycie gruntów, określonych
w rozporządzeniu.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów
z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt
rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa
Cyfryzacji i Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia …. – Prawo wodne, której uzgodnienia były prowadzone
z członkami Rady Ministrów w sposób uproszczony w formie zespołu roboczego.
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ceny stałe z … r.)
0

Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

1

Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych.

Proponowane regulacje nie będą generowały kosztów finansowych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
pieniężnym
i średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele oraz
z … r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Skutki
1

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0–10)
-

-

-

-

-

-

-

-

0

2

3

5

10

Przedmiotowa regulacja nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność
gospodarki, w tym rozwój przedsiębiorczości w szczególności małych
i średnich przedsiębiorstw jak również na indywidualną sytuację obywateli.
W przypadku chęci nabycia gruntu konieczne jest stosowanie przepisów
rozporządzenia.
-

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE
X nie dotyczy
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zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne: konieczność ujednolicenia procedur
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
X nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
X inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Zasady wprowadzone w projekcie rozporządzenia stanowią nową regulację prawną.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia … – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Wprowadzane projektem zmiany nie uzasadniają potrzeby ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne.

58/04/KC

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie

Na podstawie art. 239 ust. 4 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie nadaje się statut stanowiący
załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego
w art. 239 ust. 4 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. ...). Projekt tego rozporządzenia
Ministra Środowiska ma na celu określić wewnętrzną strukturę organizacyjną Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Rozporządzenie będzie określać organizację Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej a także siedziby i organizację zarządów
zlewni i nadzorów wodnych.
Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.

Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe

art. 239 ust. 4 ustawy z dnia ... – Prawo
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
wodne (Dz. U. poz. ...)
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac
Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z procedowaniem projektu ustawy – Prawo wodne, wprowadzającym upoważnienie do określenia, w drodze
rozporządzenia nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie aktu wykonawczego – rozporządzenia określa strukturę i organizację Państwowego Gospodarstwa Wodnego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej strukturę administracyjną gospodarowania wodami we własnym zakresie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany do następujących pozarządowych
organizacji społecznych, branżowych oraz jednostek naukowych:
1) Fundacji WWF Polska;
2) Państwowej Akademia Nauk – Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu;
3) Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych;
4) Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni;
5) Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;
6) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
7) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
8) Klubu Przyrodników;
9) Business Centre Club;
10) Forum Związków Zawodowych;
11) Krajowej Rady Izb Rolniczych;
12) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
13) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
14) Konfederacji Lewiatan;
15) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 2017 r. poz.248)
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z ... r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)

Dochody ogółem

3

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa

317,73

323,45

330,57

338,83

347,30

355,98

364,88

374,00

383,35

392,93

3529,02

317,73

323,45

330,57

338,83

347,30

355,98

364,88

374,00

383,35

392,93

3529,02

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Budżet państwa
Projektowane rozporządzenie wpłynie wydatki budżetu państwa. W ramach kwot zakładanych
przy realizacji ustawy – Prawo wodne.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z ... r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
informacje, w tym
i rozwój przedsiębiorczości, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę,
wskazanie źródeł
obywateli i gospodarstwa domowe.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w
rozporządzenia

tym

nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

obowiązków

informacyjnych) wynikających z projektu

tak
nie
nie dotyczy

4

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10.

Wpływ na pozostałe obszary

środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu
11.

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na inne obszary.

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12.

W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?

13.

Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak.

5

Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)
STATUT
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej ,,Wodami Polskimi”,
działa na podstawie ustawy z dnia ... – Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego
statutu.
§ 2. Wody Polskie są państwową osobą prawną, w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
§ 3. Siedzibą Wód Polskich jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4. Nadzór nad działalnością Wód Polskich sprawuje minister właściwy do spraw
gospodarki wodnej.

Rozdział 2
Organizacja Wód Polskich
§ 5. W skład Wód Polskich wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1)

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

2)

regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie,
Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu;

3)

zarządy zlewni;

4)

nadzory wodne.
§ 6. Do regionalnych zarządów gospodarki wodnej przyporządkowuje się regiony

wodne:
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1)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, obejmujący
region wodny Dolnej Wisły;

2)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z siedzibą w Gliwicach,
obejmujący region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej Odry, region wodny
Czadeczki;

3)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie,
obejmujący region wodny Górnej Wisły, region wodny Czarnej Orawy, region wodny
Dniestru;

4)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, obejmujący
region wodny Warty;

5)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie,
obejmujący region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny
Ücker;

6)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie,
obejmujący region wodny Środkowej Wisły, region wodny Jarft, region wodny Niemna,
region wodny Łyny i Węgorapy, region wodny Świeżej;

7)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu,
obejmujący region wodny Środkowej Odry, region wodny Morawy, region wodny Izery,
region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), region wodny Metuje, region wodny Orlicy.
§ 7. Prezes Wód Polskich kieruje działalnością Wód Polskich i reprezentuje je na

zewnątrz.
§ 8. Prezes Wód Polskich sprawuje swoją funkcję przy pomocy:
1)

zastępców Prezesa,

2)

dyrektorów komórek organizacyjnych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

3)

dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej,

4)

dyrektorów zarządów zlewni,

5)

kierowników nadzorów wodnych

– którzy są odpowiedzialni za realizację spraw objętych zakresem ich działania.
§ 9. Prezes Wód Polskich może tworzyć komisje opiniodawczo – doradcze i zespoły
problemowe o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres
zadań oraz tryb pracy.
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§ 10. W czasie nieobecności Prezesa Wód Polskich lub czasowej niemożności
wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Wód Polskich kieruje
i reprezentuje na zewnątrz wyznaczony przez Prezesa Wód Polskich jeden z jego zastępców.
§ 11.1. Czynności w sprawach z zakresu Prawa pracy wobec osób zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Wód Polskich wykonuje Prezes Wód Polskich lub osoby
przez niego upoważnione.
2. Czynności w sprawach z

zakresu Prawa pracy wobec Prezesa Wód Polskich,

wykonuje osoba wyznaczona.
Rozdział 3
Struktura WP
§ 12. W Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej wydziela się:
1)

pion utrzymania wód i urządzeń wodnych;

2)

pion inwestycji;

3)

pion zarządzania majątkiem Skarbu Państwa;

4)

pion zarządzania zasobami wodnymi;

5)

pion ekonomiczno- finansowy;

6)

biuro Prezesa Wód Polskich.
§ 13. Działalność pionów i biura koordynuje Prezes Wód Polskich lub wskazany przez

niego zastępca.
§ 14. W poszczególnych pionach wydziela się departamenty, biura, wydziały, zespoły
oraz samodzielne stanowiska pracy.
§ 15. 1. W regionalnych zarządach gospodarki wodnej wydziela się:
1)

pion utrzymania wód i urządzeń wodnych;

2)

pion inwestycji;

3)

pion zarządzania majątkiem Skarbu Państwa;

4)

pion zarządzania zasobami wodnymi;

5)

pion ekonomiczno- finansowy;

6)

biuro dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej;

7)

zarządy zlewni;

8)

nadzory wodne.
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2. W poszczególnych pionach wydziela się wydziały, zespoły oraz samodzielne
stanowiska pracy.
§ 16. 1. W zarządach zlewni wydziela się:
1)

pion utrzymania wód i urządzeń wodnych;

2)

pion inwestycji;

3)

pion zarządzania zasobami wodnymi;

4)

pion finansowo - księgowy;

5)

biuro dyrektora zarządu zlewni:

6)

nadzory wodne.
2. W poszczególnych pionach wydziela się działy, biura, zespoły oraz samodzielne

stanowiska pracy.
§ 17. W poszczególnych nadzorach wodnych wydziela się w razie potrzeby filie, biura,
zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.
§ 18. 1. Jednostkami terenowymi regionalnych zarządów gospodarki wodnej są zarządy
zlewni i nadzory wodne dla których określa się nazwy i siedziby.
2. Wykaz zarządów zlewni przyporządkowanych do poszczególnych regionalnych
zarządów gospodarki wodnej wraz z określeniem obszaru ich działania stanowi załącznik nr
1 do statutu.
3. Wykaz nadzorów wodnych przyporządkowanych do poszczególnych zarządów
zlewni stanowi załącznik nr 2 do statutu.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 19.1 Podział zadań między Prezesa Wód Polskich, zastępców Prezesa oraz
kierowników jednostek organizacyjnych Wód Polskich, w tym z tytułu nadzoru nad
działalnością podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, określa Prezes Wód
Polskich w Regulaminie Organizacyjnym Wód Polskich.
2. W regulaminie organizacyjnym określa się również nazwę, szczegółowy zakres
działania oraz podporządkowanie organizacyjne komórek.
3. Prezes Wód Polskich może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej
wyłącznej decyzji.
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3. Spory kompetencyjne pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 1 rozstrzyga
Prezes Wód Polskich.
Załączniki
Załącznik do statutu Nr 1 – Wykaz zarządów zlewni przyporządkowanych do
poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej wraz z określeniem obszaru ich
działania.
Załącznik do statutu Nr 2 – Wykaz nadzorów wodnych przyporządkowanych do
poszczególnych zarządów zlewni.

04/21zb
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1
zał nr 1
Wykaz zarządów zlewni przyporządkowanych do poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki
Regionalny zarząd gospodarki
1

RZGW w Gdańsku

Nazwa hydrograficzna zlewni
2
Zlewnia Wisły Kujawskiej
Zlewnia Brdy i Wdy
Zlewnia Pasłęki i rzeki Elbląg
Zlewnia Rzek Przymorza
Wschodniego

Zlewnia Wisły Pomorskiej
RZGW w Gliwicach

RZGW w Krakowie

RZGW w Poznaniu

RZGW w Szczecinie

Zlewnia Małej Wisły
Zlewnia Czadeczki
Zlewnia Górnej Odry
Zlewnia Soły i Skawy
Zlewnia Wisły Krakowskiej i Raby
Zlewnia Nidy i Czarnej
Zlewnia Dunajca
Zlewnia Czarnej Orawy
Zlewnia Wisłoki i Wisłoka
Zlewnia Wisły Sandomierskiej
Zlewnia Sanu
Zlewnia Dniestru
Zlewnia Górnej Warty
Zlewnia Prosny
Zlewnia Górnej Noteci
Zlewnia Środkowej Warty –
Zlewnia Środkowej Warty –
Zlewnia Środkowej Noteci
Zlewnia Dolnej Warty i Noteci

Zlewnia Dolnej Odry
Zlewnia Płoni i Iny
Zlewnia Dziwny i Regi
Zlewnia Rzek Przymorza

Zarząd Zlewni w Katowicach
Zarząd Zlewni w Gliwicach
Zarząd Zlewni w Żywcu
Zarząd Zlewni w Krakowie
Zarząd Zlewni w Kielcach
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
Zarząd Zlewni w Rzeszowie
Zarząd Zlewni w Sandomierzu
Zarząd Zlewni w Przemyślu
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Zarząd Zlewni w Kaliszu
Zarząd Zlewni w Bydgoszczy
Zarząd Zlewni w Koninie
Zarząd Zlewni w Poznaniu
Zarząd Zlewni w Pile
Zarząd Zlewni w Gorzowie
Zarząd Zlewni w Szczecinie
Zarząd Zlewni w Stargardzie
Zarząd Zlewni w Gryficach
Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zlewnia Łyny
Zlewnia Świeżej
Zlewnia Banówki

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Zlewnia Pilicy

Zarząd Zlewni w Piotrkowie

Zlewnia Iłżanki
Zlewnia Radomki
Zlewnia Kamiennej

RZGW w Warszawie

Zarząd zlewni
3
Zarząd Zlewni w Toruniu
Zarząd Zlewni w Bydgoszczy
Zarząd Zlewni w Elblągu
Zarząd Zlewni w Słupsku
Zarząd Zlewni w Gdańsku
Zarząd Zlewni w Tczewie

Zlewni Wisły Lubelskiej
Zlewnia Wieprza
Zlewnia Bugu Granicznego
Zlewnia Bugu
Zlewnia Wisły Warszawskiej
Zlewnia Bzury
Zlewni Wisły Mazowieckiej
Zlewnia Wkry
Zlewnia Środkowej Narwi

Zarząd Zlewni w Radomiu
Zarząd Zlewni w Zamościu
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
Zarząd Zlewni w Sokołowie
Zarząd Zlewni w Warszawie
Zarząd Zlewni w Sochaczewie
Zarząd Zlewni we Włocławku
Zarząd Zlewni w Ciechanowie
Zarząd Zlewni w Ostrołęce

RZGW w Warszawie
2

RZGW we Wrocławiu
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Zlewnia Biebrzy
Zlewnia Czarnej Hańczy
Zlewnia Białej Hańczy
Zlewnia Szeszupy
Zlewnia Łosośnej
Zlewnia Górnej Narwi
Zlewnia Świsłocza
Zlewnia Węgorapy
Zlewnia Wielkich Jezior
Zlewnia Pisy
Zlewnia Odry Opolskiej
Zlewnia Odry Dolnośląskiej
Zlewnia Nysy Kłodzkiej
Zlewnia Morawy
Zlewnia Metuje
Zlewnia Orlicy
Zlewnia Bystrzycy i Kaczawy
Zlewnia Baryczy
Zlewnia Bobru
Zlewnia Upy
Zlewnia Izery
Zlewnia Nysy Łużyckiej
Zlewnia Odry Lubuskiej

Zarząd Zlewni w Augustowie

Zarząd Zlewni w Białymstoku

Zarząd Zlewni w Giżycku
Zarząd Zlewni w Opolu
Zarząd Zlewni we Wrocławiu
Zarząd Zlewni w Nysie
Zarząd Zlewni w Legnicy
Zarząd Zlewni w Lesznie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

1
Zał. 2
Wykaz nadzorów wodnych przyporządkowanych do poszczególnych zarządów zlewni.
Zarząd zlewni

Zarząd Zlewni w Augustowie

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej

Nadzór Wodny
Augustów
filia w Dąbrowie Białostockiej
Ełk
filia nadzoru wodnego Ełk w Grajewie
filia nadzoru wodnego Ełk w Olecku
Suwałki
Biała Podlaska
filia nadzoru wodnego Biała Podlaskaw Łukowie
Chełm
filia nadzoru wodnego Chełm w Dorohusku
filia nadzoru wodnego Chełm we Włodawawie
Hrubieszów
filia nadzoru wodnego Hrubieszów w Tomaszowie Lubelskim

Zarząd Zlewni w Białymstoku

Zarząd Zlewni w Bydgoszczy/Brda i Wda

Zarząd Zlewni w Bydgoszczy/Górna Noteć

Zarząd Zlewni w Ciechanowie

Zarząd Zlewni w Elblągu

Białystok
filia nadzoru wodnego Białystok w Sokółce
Bielsk Podlaski
filia nadzoru wodnego Bielsk Podlaski w Siemianówce
Łapy
filia nadzoru wodnego Łapy w Mońkach
Bydgoszcz
Chojnice
Człuchow
Koronowo
Lipusz
Mylof
filia nadzoru wodnego Mylof w Czersku
Świecie
filia Nadzoru wodnego Świecie w Czarnej Wodzie
Tuchola
Bydgoszcz
Chodzież
Inowrocław
Mogilno
Nakło nad Notecią
Więcbork
Radziejów
Ciechanów
Nidzica
Mława
filia nadzoru wodnego Mława w Działdowie
filia nadzoru wodnego Mława w Żurominie
Płońsk
Braniewo
Buczyniec
Filia nadzoru wodnego Buczyniec w Pasłęku
Elbląg
filia nadzoru wodnego Elbląg we Fromborku
Olsztynek
Orneta
Sztum
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Zarząd Zlewni w Gdańsku

Zarząd Zlewni w Giżycku

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Zarząd Zlewni w Gryficach

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Kielcach

Zarząd Zlewni w Koninie

Kartuzy
Pruszcz Gdański
Malbork
Nowy Dwór Gdański
Przegalina
Reda
Filia nadzoru wodnego Reda w Wejherowie
Giżycko
filia nadzoru wodnego Giżycko w Ruciane Nida
Pisz
Gołdap
Gliwice
Głubczyce
Racibórz
Cieszyn
Rybnik
Kędzierzyn-Kozle
Drezdenko
Gorzów Wlkp.
Międzychód
Międzyrzecz
Nowy Tomyśl
Słubice
Strzelce Krajeńskie
Sulęcin
Gryfice
Kamień Pomorski
Łobez
Nowogard
Świdwin
Grabów nad Prosną
Jarocin
Ostrów Wielkopolski
Kalisz
Kępno
Pleszew
Bielsko Biała
Pszczyna
Bierun
Będzin
Katowice
Olkusz
Skoczów
Busko-Zdrój
Filia nadzoru wodnego Busko- Zdrój w Kazimierzy Wielkiej
Jędrzejów
Kielce
Staszów
Koło
Konin
Słupca
Ślesin
Środa Wlkp.
Turek
Września
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Zarząd Zlewni w Koszalinie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Legnicy

Zarząd Zlewni w Lesznie

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Zarząd Zlewni w Nysie

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Zarząd Zlewni w Opolu

Białogard
Kołobrzeg
Koszalin
Miastko
Połczyn-Zdrój
Sławno
Bochnia
Filia nadzoru wodnego Bochnia w Brzesku
Kraków
Myślenice
Oświęcim
Proszowice
filia nadzoru wodnego Proszowice w Miechowie
Legnica
filia nadzoru wodnego Legnica w Jaworze
filia nadzoru wodnego Legnica w Złotoryi
Świdnica
filia nadzoru wodnego Świdnica w Wałbrzychu
Leszno
filia nadzoru wodnego Leszno w Górze
Milicz
Rawicz
filia nadzoru wodnego Rawicz w Krotoszynie
Trzebnica
Lwówek Śląski
filia nadzoru wodnego Lwówek Śląski w Bolesławcu
Lubań
Szprotawa
Jelenia Góra
filia nadzoru wodnego Jelenia Góra w Podgórzynie
filia nadzoru wodnego Jelenia Góra w Kamiennej Górze
Żagań
Filia nadzoru wodnego Zagań w Żarach
Grybów
Limanowa
Nowy Sącz
filia nadzoru wodnego Nowy Sącz w Muszynie
Nowy Targ
filia nadzoru wodnego Nowy Targ w Zakopanem
Tarnów
Otmuchów
filia nadzoru wodnego Otmuchów w Nysie
Kłodzko
filia nadzoru wodnego Kłodzko w Ząbkowicach Śląskich
Bartoszyce
Kętrzyn
Lidzbark Warmiński
Olsztyn
Mrągowo
Brzeg
Kluczbork
Krapkowice
Opole
Prudnik
Strzelce Opolskie

Zarząd Zlewni w Opolu

Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Zarząd Zlewni w Pile

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Przemyślu

Zarząd Zlewni w Radomiu
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filia nadzoru wodnego Strzelce Opolskie w Turawie
Łomża
filia nadzoru wodnego Łomża w Zambrowie
Ostrołeka
filia nadzoru wodnego Ostrołęka w Myszyńcu
filia nadzoru wodnego Ostrołęka w Szczytnie
Pułtusk
filia nadzoru wodnego Pułtusk w Makowie Mazowieckim
filia nadzoru wodnego Pułtusk w Przasnyszu
Drawsko Pomorskie
Kalisz Pomorski
Krzyż Wlkp.
Okonek
Piła
Szczecinek
Trzcianka
Tuczno
Wałcz
Złotów
Białaczów
Końskie
Białobrzegi
Piotrków Trybunalski
filia nadzoru wodnego Piotrków Trybunalski w Tomaszowie Maz.
Włoszczowa
Gniezno
Gostyń
Kościan
Oborniki
Poznań
Szamotuły
Śrem
Wągrowiec
Biłgoraj
Dynów
Jarosław
filia nadzoru wodnego Jarosław w Lubaczowie
Leżajsk
Przemyśl
Sanok
filia nadzoru wodnego Sanok w Lesku
filia nadzoru wodnego Sanok w Ustrzykach Dolnych
Stalowa Wola
filia nadzoru wodnego Stalowa Wola w Janowie Lubelskim
Iłża
Kraśnik
filia nadzoru wodnego Kraśnik w Lipsku
Opole Lubelskie
filia nadzoru wodnego Opole Lubelskie w Zwoleniu
Ostrowiec Świętokrzyski
filia nadzoru wodnego Ostrowiec Świętokrz. w Skarżysku Kam.
filia nadzoru wodnego Ostrowiec Świętokrz. w Starachowicach

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Rzeszowie

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Zarząd Zlewni w Słupsku

Zarząd Zlewni w Sochaczewie

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Stargardzie
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Puławy
filia nadzoru wodnego Puławy w Kozienicach
Radom
filia nadzoru wodnego Radom w Przysusze
filia nadzoru wodnego Radom w Szydłowcu
Dębica
filia nadzoru wodnego Dębica w Mielcu
Gorlice
Jasło
Krosno
Filia nadzoru wodnego Krosno w Brzozowie
Rzeszów
filia nadzoru wodnego Rzeszów w Przeworsku
filia nadzoru wodnego Rzeszów w Strzyżowie
Dąbrowa Tarnowska
Kolbuszowa
Sandomierz
Tarnobrzeg
Bełchatów
Częstochowa
Kłobuck
Łask
Pabianice
Poddębice
Poraj
Radomsko
Sieradz
filia nadzoru wodnego Sieradz w Skęczniewie
Wieluń
Bytów
Lębork
Słupsk
Grodzisk Mazowiecki
Łęczyca
Łowicz
filia nadzoru wodnego Łowicz w Brzezinach
filia nadzoru wodnego Łowicz w Rawie Mazowieckiej
filia nadzoru wodnego Łowicz w Skierniewicach
Sochaczew
filia nadzoru wodnego Sochaczew w Pruszkowie
filia nadzoru wodnego Sochaczew w Żyrardowie
Ciechanowiec
Łosice
filia nadzoru wodnego Łosice w Drohiczynie
Siedlce
filia nadzoru wodnego Siedlce w Węgrowie
Sokołów Podlaski
filia nadzoru wodnego Sokołów Podlaski w Borowe
filia nadzoru wodnego Sokołów Podlaski w Ostrowii Mazowieckiej
filia nadzoru wodnego Sokołów Podlaski w Wyszkowie
Barlinek
Choszczno
Goleniów
Pyrzyce

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Zarząd Zlewni w Szczecinie

Zarząd Zlewni w Tczewie

Zarząd Zlewni w Toruniu

Zarząd Zlewni w Warszawie

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Wrocławiu
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Stargard
Dębno
Chojna
Gozdowice
Gryfino
Myślibórz
Police
Rzepin
Słubice
Szczecin
Świnoujście
Widuchowa
Grudziądz
Iława
filia nadzoru wodnego Iława w Wąbrzeźnie
Korzeniewo
filia nadzoru wodnego Korzeniewo w Tczewie
Kościerzyna
Kwidzyn
Starogard Gdański
Brodnica
filia nadzoru wodnego Brodnica w Rypinie
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Lipno
Nowe Miasto Lubawskie
Ostróda
Toruń
filia nadzoru wodnego Toruń w Aleksandrowie Kujawskim
Dębe
filia nadzoru wodnego Dębe w Nowym Dworze Mazowieckim
filia nadzoru wodnego Dębe w Wołominie
Garwolin
Mińsk Mazowiecki
Otwock
filia nadzoru wodnego Otwock w Górze Kalwarii
Piaseczno
filia nadzoru wodnego Piaseczno w Grójcu
Warszawa
Gostynin
Płock
Sierpc
Wyszogród
Włocławek
Brzeg Dolny
filia nadzoru wodnego Brzeg Dolny w Środzie Śląskiej
filia nadzoru wodnego Brzeg Dolny w Wołowie
Głogów
filia nadzoru wodnego Głogów w Chobieni
Oleśnica
filia nadzoru wodnego Oleśnica w Namysłowie
Oława
filia nadzoru wodnego Oława w Jordanowie Śląskim
filia nadzoru wodnego Oława w Strzelinie
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Zarząd Zlewni w Zamościu

Zarząd Zlewni w Zgorzelcu

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Zarząd Zlewni w Żywcu
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Wrocław
Krasnystaw
filia nadzoru wodnego Krasnystaw w Łęcznej
Lubartów
filia nadzoru wodnego Lubartów w Rykach
Lublin
filia nadzoru wodnego Lublin w Świdniku
Parczew
filia nadzoru wodnego Parczew w Radzyniu Podlaskim
Zamość
Lubsko
Zgorzelec
Bytom Odrzański
filia nadzoru wodnego Bytom Odrzański w Nowej Soli
Krosno Odrzańskie
filia nadzoru wodnego Krosno Odrzańskie w Cigacicach
filia nadzoru wodnego Krosno Odrzańskie w Sulechowie
filia nadzoru wodnego Krosno Odrzańskie w Zioelonej Górze
Wschowa
filia nadzoru wodnego Wschowa w Sławie
filia nadzoru wodnego Wschowa w Świebodzinie
Żywiec
filia nadzoru wodnego Żywiec w Kętach
Sucha Beskidzka
filia nadzoru wodnego Sucha Beskidzka w Wadowicach

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie mundurów pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie
Na podstawie art. 251 ust. 6 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. ...) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wykaz stanowisk służbowych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru gospodarki wodnej;

2)

elementy składowe i wzory mundurów gospodarki wodnej;

3)

czas używania mundurów.
§ 2. Do noszenia munduru, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, są

obowiązani pracownicy, o których mowa w § 1 pkt 1, zatrudnieni na stanowiskach:
1)

kierownika nadzoru wodnego;

2)

kierownika zbiornika wodnego;

3)

kierownika elektrowni;

4)

kierownika stopnia piętrzącego (śluzy, jazu);

5)

nadzorcy odcinka wód śródlądowych;

6)

kierownika statku, mechanika maszyn na statku, bosmana w służbie pokładowej
jednostki pływającej, starszego marynarza, marynarza;

7)

szypra, stermotorzysty, sternika;

8)

kierownika bosmanatu lub przystani;

9)

operatora śluzy, jazu, pompowni, pochylni;

10) konserwatora budowli i urządzeń wodnych.
§ 3. 1. Elementy składowe munduru stanowią:
1)
1)

marynarka z guzikami i dystynkcjami;
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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2)

marynarka damska z guzikami i dystynkcjami;

3)

spodnie zimowe;

4)

spódnica zimowa;

5)

spodnie letnie;

6)

spódnica letnia;

7)

kurtka nieprzemakalna z emblematem i dystynkcjami;

8)

bluza letnia z guzikami, emblematem i dystynkcjami;

9)

koszula;

10) koszula damska;
11) krawat;
12) obuwie letnie;
13) obuwie zimowe;
14) czapka z emblematem;
15) pasek do spodni;
16) szalik;
17) rękawiczki.
2. Elementy składowe munduru z uwzględnieniem rodzaju materiału, koloru oraz czas
ich używania są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Na czapce jest umieszczony emblemat składający się z wizerunku orła nad
dwoma skrzyżowanymi kotwicami oraz okalających dziesięciu liści laurowych.
2. Na lewym rękawie bluzy letniej i kurtki nieprzemakalnej jest umieszczony emblemat
składający się z wizerunku dwóch skrzyżowanych kotwic i plakietki z napisem „Wody
Polskie”.
3. Dystynkcje umieszcza się na rękawach marynarki, naramiennikach bluzy letniej oraz
po lewej stronie przodu kurtki nieprzemakalnej.
4. Opis emblematu na czapce, emblematu na lewy rękaw bluzy letniej i kurtki
nieprzemakalnej oraz dystynkcji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Na guzikach zewnętrznych marynarki i bluzy letniej, wykonanych z tworzywa
sztucznego w kolorze granatowym, umieszczony jest wizerunek kotwicy.
2. Średnica guzika dużego wynosi 23 mm, a guzika małego 17 mm.
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§ 6. Wzór munduru, wzór emblematu na czapce, emblematu na lewym rękawie bluzy
letniej i kurtki nieprzemakalnej, wzór dystynkcji oraz wzór guzików do marynarki i bluzy
letniej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 7. Dopuszcza się noszenie dotychczasowych mundurów do czasu ich zużycia, nie
dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2018 r.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
MINISTER ŚRODOWISKA

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia
2004 r. w sprawie mundurów pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Dz. U. poz. 114),
które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia
.... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...).
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ELEMENTY SKŁADOWE MUNDURU Z UWZGLĘDNIENIEM RODZAJU
MATERIAŁU, KOLORU ORAZ CZAS ICH UŻYWANIA
Ilość

Elementy
Lp.

składowe

Kolor, rodzaj materiału i cechy ubioru

Czas

w szt. używania
w miesiącac

munduru

h

1

2

3

4

5

1

Marynarka

Ciemnogranatowa z elanowełny, z dwoma

1

36

z guzikami

rzędami guzików, po trzy guziki w każdym

i dystynkcjami

rzędzie, u dołu marynarki po bokach kieszenie

1

36

2

36

2

36

wszyte z patkami

2

3

Marynarka

Ciemnogranatowa z elanowełny, z dwoma

damska

rzędami guzików, po trzy guziki w każdym

z guzikami

rzędzie, u dołu marynarki po bokach kieszenie

i dystynkcjami

wszyte z patkami

Spodnie zimowe

Ciemnogranatowe z elanowełny, bez
mankietów, z dwiema kieszeniami bocznymi
wszytymi i jedną kieszenią tylną wszytą
z prawej strony z patką

4

Spódnica

Ciemnogranatowa z elanowełny, prosta,

zimowa

z kontrafałdą z tyłu
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5

Spodnie letnie

Ciemnogranatowe z elanobawełny, bez

2

36

2

36

1

36

1

24

mankietów, z dwiema kieszeniami bocznymi
wszytymi i jedną kieszenią tylną wszytą
z prawej strony z patką

6

Spódnica letnia

Ciemnogranatowa z elanobawełny, prosta, z
kontrafałdą z tyłu

7

Kurtka

Czarna z materiału nieprzemakalnego, z

nieprzemakalna z podpinką, krytym suwakiem, z wszytymi
emblematem i

dwiema skośnymi kieszeniami bocznymi bez

dystynkcjami

patek, z odpinanym kapturem

Bluza letnia z

Beżowa z elanobawełny z krótkim rękawem i

guzikami,

wykładanym kołnierzykiem, zapinana na

emblematem i

guziki, z dwiema naszytymi na piersiach

dystynkcjami

kieszeniami z patką zapinanymi na guzik

9

Koszula

Biała z długimi rękawami bawełniana

2

24

10

Koszula damska

Biała z długimi rękawami bawełniana

2

24

11

Krawat

Czarny z włókna chemicznego

2

36

12

Obuwie letnie

Czarne półbuty wiązane ze skóry

para

24

13

Obuwie zimowe

Czarne ze skóry z przedłużoną cholewką,

para

24

8

ocieplane, na grubym spodzie

14

Czapka z

Ciemnogranatowa, okrągła, z elanobawełny, z 1

emblematem

dwoma białymi pokrowcami z elanobawełny
na okres letni

36
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15

Pasek do spodni

Czarny ze skóry

1

36

16

Szalik

Ciemnogranatowy z wełny

1

36

17

Rękawiczki

Czarne ze skóry, ocieplane

para

36
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
OPIS EMBLEMATU NA CZAPCE, EMBLEMATU NA LEWY RĘKAW BLUZY
LETNIEJ I KURTKI NIEPRZEMAKALNEJ ORAZ DYSTYNKCJI
Emblemat na czapce
Emblemat umieszczony jest na granatowej podkładce w kształcie elipsy o wielkiej osi
poziomej długości 8 cm oraz małej osi pionowej długości 7 cm i składa się z haftowanego
wizerunku orła o wymiarach 2 cm x 2 cm, koloru srebrnego na czerwonym tle,
umieszczonego nad dwoma skrzyżowanymi szafirowymi haftowanymi kotwicami na białym
polu o średnicy 2 cm, oraz okalających dziesięciu haftowanych liści laurowych koloru
złotego.
Emblemat na lewym rękawie bluzy letniej i kurtki nieprzemakalnej
Emblemat składa się z części mieszczącej się w kole o średnicy 7 cm, zawierającej rysunek
dwóch szafirowych skrzyżowanych kotwic w ciemnogranatowym otoku na białym tle oraz
z prostokątnej plakietki o wymiarach 3,0 cm x 6,0 cm z granatowym napisem literami
drukowanymi: "Wody Polskie" na białym tle otoczonym ciemnogranatową ramką. Napis
mieści się w polu o wymiarach 1,5 cm x 5,0 cm. Emblemat wykonany jest metodą
termonadruku.
Dystynkcje
Dystynkcje oznacza się:
1.

Na rękawach marynarki – paskiem z taśmy koloru złotego o szerokości 12 mm,
odpowiednio do stanowiska. Paski naszywa się na podkładzie z materiału koloru
szafirowego o szerokości 6,5 cm, przy czym dolny pasek dystynkcji naszywa się
w odległości 1 cm od dolnej krawędzi podkładu. Odstęp pomiędzy paskami dystynkcji
wynosi 3 mm. Dolny pasek dystynkcji umieszcza się w odległości 9 cm od dolnej
krawędzi rękawa.

2.

Na kurtce – paskiem z taśmy koloru złotego o szerokości 12 mm, odpowiednio do
zajmowanego stanowiska. Paski naszywa się na prostokątnym podkładzie z materiału
szafirowego o wymiarach 9 cm x 6,5 cm (wymiar dłuższy w poziomie). Odstęp
pomiędzy paskami wynosi 3 mm. Dolny pasek dystynkcji umieszcza się w odległości 1
cm od dolnej krawędzi podkładu.

3.

Na naramiennikach – paskiem z taśmy koloru złotego, o szerokości 12 mm,
odpowiednio do zajmowanego stanowiska. Paski naszywa się na podkładzie z materiału
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szafirowego o wymiarach 6,5 cm x 4,5 cm, umieszczonym symetrycznie w środkowej
części naramiennika. Pierwszy pasek dystynkcji umieszcza się od strony rękawa.
Odległość pomiędzy paskami wynosi 3 mm. Naramienniki nosi się do bluzy.
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR MUNDURU, WZÓR EMBLEMATU NA CZAPCE, EMBLEMATU NA LEWY
RĘKAW BLUZY LETNIEJ I KURTKI NIEPRZEMAKALNEJ, WZÓR
DYSTYNKCJI ORAZ WZÓR GUZIKÓW DO MARYNARKI I BLUZY LETNIEJ
1. Mundur: marynarka, spodnie (spódnica)
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2. Mundur: bluzka letnia, spodnie
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3. Mundur: kurtka nieprzemakalna
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4. Czapka

5. Emblemat na czapce
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6. Emblemat na lewym rękawie bluzy letniej i kurtki nieprzemakalnej

7. Wzór guzików do marynarki i bluzy letniej
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8. Wzór dystynkcji na rękawach marynarki

– 15 –
9. Wzór dystynkcji na kurtce nieprzemakalnej

10. Wzór dystynkcji na naramiennikach bluzy letniej
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UZASADNIENIE
Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 251 ust. 6
ustawy z dnia … – Prawo wodne, zwanej dalej „Prawem wodnym”, które zobowiązuje
ministra właściwego do spraw środowiska do określenia w drodze rozporządzenia, wykazu
stanowisk służbowych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wodach Polskich na których
pracownicy są obowiązani do noszenia munduru, elementy składowe i wzory munduru
gospodarki wodnej oraz czas ich używania, uwzględniając rodzaj stanowisk służbowych,
a także potrzebę odróżnienia tego munduru od umundurowania wykorzystywanego przez inne
służby.
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia ... .
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. …), w ciągu
18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Minister Środowiska ma obowiązek wydać nowe
rozporządzenie określające wykazu stanowisk służbowych w Państwowym Gospodarstwie
Wodnym Wodach Polskich na których pracownicy są obowiązani do noszenia munduru,
elementy składowe i wzory munduru gospodarki wodnej oraz czas ich używania.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia
Nazwa projektu
24.03.2017 r.
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mundurów
pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
art. 251 ust. 6 ustawy z dnia … – Prawo wodne
Ministerstwo Środowiska
(Dz. U. poz. …)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Nr w wykazie prac ………………….

Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. ...) w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy Minister Środowiska ma obowiązek wydać nowe rozporządzenie określające w sprawie mundurów pracowników
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W przypadku niewydania przedmiotowego rozporządzenia
Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie będą mogli nosić mundurów zgodnych z nową
ustawą Prawo wodne
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie aktu wykonawczego – rozporządzenia będzie stanowiło podstawę do przygotowania nowych mundurów dla
pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Kraje członkowskie Unii Europejskiej regulują te kwestie we własnym zakresie
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia
Grupa
Pracownicy Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Ministerstwo Środowiska

Wielkość
Ok. 1.800
podmiotów
1

Źródło danych

Oddziaływanie

-

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia w sprawie mundurów pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będzie
przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania z terminem 14 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag. Projekt zostanie
również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Dokument zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania następującym instytucjom:
1. Marszałkowie województw,
2. Wojewodowie,
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
4. Główny Inspektorat Sanitarny,
5. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy,
6. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie,
7. Klub Przyrodników,
8. Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
9. Państwowa Rada Ochrony Środowiska,
10. regionalne zarządy gospodarki wodnej,
11. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
12. wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
13. WWF Polska,
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14. Biuro do spraw Substancji Chemicznych.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji publicznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne

duże przedsiębiorstwa
oraz sektor mikro-,
małych i średnich
przedsiębiorstw

0

.

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)
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rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu rozporządzenia
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: Projekt nie będzie miał wpływu na zwiększenie obciążeń regulacyjnych
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na inne obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

29/04-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Na podstawie art. 254 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z
późn. zm) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej „Wody Polskie”, w tym
sposób:
1)

sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w trakcie roku;

2)

prowadzenia ewidencji i rozliczania kosztów;

3)

tworzenia oraz zmian funduszu statutowego;

4)

zasady sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu
finansowego Wód Polskich.
§ 2. 1. Podstawą gospodarki finansowej Wód Polskich jest roczny plan finansowy, ujęty

w załączniku do ustawy budżetowej na dany rok budżetowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do dnia wejścia w życie ustawy budżetowej, podstawą gospodarki finansowej jest
projekt planu finansowego Wód Polskich sporządzony w trybie i terminach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz zgodnie z zaleceniami
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.
3. W rocznym planie finansowym, o którym mowa w ust.1, wyodrębnia się
w szczególności:
1)

stan na początek roku, obejmujący środki pieniężne, należności, zapasy i zobowiązania;

2)

planowane przychody, zgodnie z art. 255 ustawy – z dnia ... – Prawo wodne, zwanej
dalej „ustawą” , w tym:
a)

przychody z prowadzonej działalności,

b)

dotacje z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

c)

środki otrzymane z Unii Europejskiej,
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3)

d)

środki od innych jednostek sektora finansów publicznych,

e)

środki od jednostek spoza sektora finansów publicznych,

f)

przychody odpowiadające równowartości odpisów amortyzacyjnych;

planowane koszty, w tym:
a)

amortyzacja,

b)

zakup materiałów, energii i usług,

c)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

d)

podatki i opłaty,

e)

płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, w tym odsetki od
zaciągniętych kredytów lub pożyczek, o których mowa w § 3 ust. 8 i 9,

f)

pozostałe koszty;

4)

środki na wydatki majątkowe;

5)

środki przekazane innym podmiotom;

6)

planowany stan na koniec roku, obejmujący środki pieniężne, należności, zapasy
i zobowiązania.
4. W planie finansowym w części odpowiadającej przychodom i kosztom Wód Polskich

nie ujmuje środków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. art. 255 ustawy.
5. Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych Wód Polskich planuje w pozycji planu środki na wydatki majątkowe,
z podziałem na poszczególne źródła finansowania zadań.
6. Po stronie kosztów, w części odpowiadającej amortyzacji, Wody Polskie ujmują
kwoty odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i poz. 2255 oraz z 2017 r.
poz. 61 i 245), z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Równolegle po stronie przychodów, w części odpowiadającej równowartości odpisów
amortyzacyjnych, ujmowany jest odpis dokonywany od wartości początkowej składników
majątkowych sfinansowanych ze środków innych, niż własne lub otrzymanych nieodpłatnie,
jeżeli podlegają amortyzacji.
8. Po stronie kosztów, w części odpowiadającej wynagrodzeniom, ujmuje się wszystkie
wynagrodzenia osobowe wynikające z umów o pracę lub powołania, w tym również nagrodę
roczną dla Prezesa Wód Polskich, jego zastępców oraz osób zatrudnionych na stanowisku
głównego księgowego, jego zastępców oraz wynagrodzenia bezosobowe.
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9. Na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w wynagrodzeniach
osobowych planuje się dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Wód Polskich,
z wyłączeniem Prezesa Wód Polskich, jego zastępców i osób zatrudnionych na stanowisku
głównego księgowego i jego zastępców.
10. Wielkość wynagrodzeń osobowych finansowanych w ramach działalności bieżącej
Wód Polskich, w danym roku nie może przekroczyć poziomu wynagrodzeń ustalonego przez
Ministra Finansów na podstawie założeń makroekonomicznych.
11.

Wielkość

wynagrodzeń

przedsięwzięć/zadań/projektów

osobowych

realizowanych

ze

finansowanych
środków

w

zewnętrznych,

ramach
w

tym

w szczególności ze środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze
źródeł zagranicznych, ujmowana jest w danym roku na podstawie planowanych lub
realizowanych pre-umów i umów.
12. Po stronie kosztów, w części odpowiadającej kosztom funkcjonowania, ujmuje się
koszty

związane

z

bieżącą

przedsięwzięć/zadań/projektów

działalnością

realizowanych

ze

Wód

Polskich

środków

oraz

zewnętrznych,

realizacją
w

tym

w szczególności ze środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych ze
źródeł zagranicznych.
13. W kosztach realizacji zadań ujmuje się środki przekazane innym podmiotom, w tym
w szczególności dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB i Państwowego
Instytutu Geologicznego – PIB.
§ 3. 1. Zmiany kwot przychodów i kosztów ujętych w rocznym planie finansowym Wód
Polskich mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej.
2. Wniosek o zgodę na zmianę w planie finansowym, oddzielnie dla zmian w zakresie
działalności bieżącej i zmian w zakresie środków przeznaczonych na realizację projektów
finansowanych ze źródeł zagranicznych składany jest nie częściej niż 4 razy w roku,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wnioski dotyczące zaciągnięcia kredytu/pożyczki oraz związane z wymianą, zamianą,
wykupem gruntów, uruchomieniem środków z rezerw celowych lub inne, wynikające ze
zmian przepisów prawnych, są procedowane w trybie indywidualnym.
4. Prezes Wód Polskich po uzyskaniu zgody, o której mowa w ust. 1, wydaje decyzję
zmieniającą plan finansowy oraz przekazuje ją do wiadomości ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
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5. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy zgodą ministra właściwego do
spraw gospodarki wodnej a decyzją Prezesa Wód Polskich, minister właściwy do spraw
gospodarki wodnej lub minister właściwy do spraw finansów publicznych może uznać
decyzję za nieważną, o czym poinformuje Prezesa Wód Polskich pisemnie.
6. Wody Polskie, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do gospodarki wodnej, może
zaciągnąć kredyt i pożyczkę do wysokości 60% kwot ujętych w planie finansowym
przychodów lub 60% kosztów, na realizację zadań Wód Polskich.
7. Do wyliczenia warunku określonego w ust. 6 stosuje się następujący wzór:
Z/P x 100% lub Z/K x 100%
gdzie poszczególne symbole oznaczają dane obliczone na dzień złożenia wniosku:
Z – łączna kwota zobowiązań Wód Polskich wynikająca z kredytów/pożyczek (w tym
wnioskowana) wraz z planowanymi do poniesienia w danym roku płatnościami
odsetkowymi z tego tytułu,
P – łączna kwota przychodów Wód Polskich określona w planie finansowym,
K – łączna kwota kosztów Wód Polskich określona w planie finansowym.
8. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej po uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, wydaje decyzję administracyjną dla Wód
Polskich o możliwości zaciągnięcia kredytu/pożyczki określającą cel zaciągnięcia
zobowiązania, kwotę i okres spłaty oraz instytucję udzielającą kredytu/pożyczki.
9. Po otrzymaniu decyzji administracyjnej o której mowa w ust. 8 Prezes Wód Polskich
dokonuje zmiany planu finansowego zgodnie z trybem określonym w ust. 1–5 oraz zaciąga
kredyt/pożyczkę.
§ 4. 1. Koszty ujęte w planie finansowym Wód Polskich powinny być ponoszone
w granicach kwot ujętych w rocznym planie finansowym.
2. W planie finansowym Wód Polskich koszty wykazywane są w ujęciu rodzajowym,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Poza układem rodzajowym kosztów, równolegle Wody Polskie prowadzą ewidencję
i rozliczają koszty według miejsc powstawania i typów działalności określonych zadaniami
Wód Polskich wynikającymi z art. 240 ustawy, w szczególności:
1)

utrzymanie wód i urządzeń wodnych;

2)

utrzymanie śródlądowych dróg wodnych;

3)

finansowanie i nadzór nad działaniem służb państwowych, o których mowa w art. 365–
367 ustawy;
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4)

prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie gospodarki wodnej;

5)

planowanie w gospodarowaniu wodami, o którym mowa w art. 314–327 ustawy;

6)

wydawanie aktów administracyjnych;

7)

zapewnienie możliwości i prowadzenie akcji lodołamania;

8)

utrzymanie systemów informacyjnych gospodarowania wodami.
4. Ewidencja i rozliczanie kosztów o których mowa w ust. 3, uwzględnia podział

kosztów na:
1)

koszty bezpośrednie – są to koszty, w stosunku do których istnieje możliwość
zakwalifikowania do zadań, o których mowa w ust. 3, na podstawie wskazania lub
dokumentacji;

2)

koszty pośrednie – są to koszty związane z kierowaniem całokształtem działalności Wód
Polskich i jego obsługą jako całości, których jednoznaczne przypisanie do zadań nie jest
możliwe.
5. Koszty pośrednie są przypisywane do typów działalności, o których mowa w ust. 3, za

pomocą wskaźnika podziału kosztów pośrednich wyliczanego w oparciu o etaty kalkulacyjne,
według następującego wzoru:
KOn = Zn/∑Zn * 100%
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KOn – klucz ogólny do typu działalności)”n”,
Zn – liczba pełnych etatów przypisanych bezpośrednio do typu działalności „n”
w Wodach Polskich,
∑Zn – łączna liczba pełnych etatów przypisanych bezpośrednio do wszystkich typów
działalności Wód Polskich na koniec okresu sprawozdawczego.
6. Wyliczonymi dla poszczególnych typów działalności kluczami ogólnymi, dokonuje
się rozliczenia sumy kosztów pośrednich, zgodnie ze wzorem:
KPn = KP * KOn
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KPn – poniesione koszty pośrednie w ramach typu działalności „n”,
KP – suma kosztów pośrednich w Wodach Polskich,
KOn – klucz ogólny do typu działalności „n”.
7. Rozliczenia kosztów pośrednich dokonuje się raz w roku obrotowym. Prezes Wód
Polskich, kierując się potrzebami sprawozdawczości Wód Polskich, może zarządzić
rozliczanie kosztów pośrednich w krótszych okresach.
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8. Szczegółowe zasady ewidencji oraz rozliczania kosztów określają zasady (polityka)
rachunkowości, ustalone i zatwierdzone przez Prezesa Wód Polskich.
9. Środki, o których mowa w art. art. 255 ustawy, uzyskane w latach ubiegłych lub
w bieżącym roku, mogą być przeznaczone na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
Wód Polskich, z zastrzeżeniem, iż nie spowoduje to braku środków na bieżącą działalność
Wód Polskich.
§ 5. 1. Wody Polskie tworzą fundusz statutowy.
2. Fundusz statutowy tworzy się z równowartości składników majątku nabytych w trybie
ustawy, stanowiących wyposażenie Wód Polskich w dniu rozpoczęcia przez Wody Polskie
działalności, po uwzględnieniu należności i zobowiązań.
3. Fundusz statutowy zwiększa się o:
1)

wartość składników rzeczowego majątku trwałego niepodlegającego amortyzacji,
nabytego lub otrzymanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub
na podstawie odrębnych przepisów;

2)

zysk netto.
4. Fundusz statutowy zmniejsza się o:

1)

wartość składników rzeczowego majątku trwałego niepodlegającego amortyzacji,
zbytego lub przekazanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub
na podstawie odrębnych przepisów;

2)

stratę netto.
5. Wody Polskie sporządzają roczne sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg

rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
6. Roczne sprawozdanie finansowe Wód Polskich, które spełnia przesłanki określone
w art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości, podlega badaniu przez podmiot uprawniony
do badania sprawozdań finansowych.
7. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego
Wód Polskich dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.
8. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej może upoważnić Prezesa Wód
Polskich do dokonania w jego imieniu czynności, o której mowa w ust. 5.
9. Koszty postępowania o zamówienie publiczne związane z wyborem podmiotu
uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego ponoszą Wody Polskie.
10. Roczne sprawozdanie finansowe Wód Polskich zatwierdza minister właściwy do
spraw gospodarki wodnej w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.
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11. Roczne sprawozdanie finansowe Wód Polskich nie podlegające badaniu przez
podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, przekazywane jest ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki wodnej w terminie do 15 kwietnia roku następującego po
roku bilansowym.
12. Roczne sprawozdanie finansowe Wód Polskich, które podlegało badaniu przez
podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, Wody Polskie przekazują
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, wraz z raportem podmiotu, który
dokonał badania, nie później niż w ciągu 5 miesięcy od dnia bilansowego.
§ 6. 1. Wody Polskie sporządzają roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Wód Polskich w układzie informacji określonych w rocznym planie finansowym.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Wody Polskie przekazują ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki wodnej i ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.
3. Łącznie z rocznym sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, Wody Polskie
przekazują część opisową z wykonania planowanych przychodów i kosztów.
§ 7. Prezes Wód Polskich w regulaminie organizacyjnym może wskazać swoich
zastępców lub innych wyznaczonych pracowników Wód Polskich do dokonywania czynności
związanych ze sporządzeniem planu finansowego, jego zmian w trakcie roku oraz
podpisywania wniosków o zgodę na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, o której mowa w § 3
ust. 6.
§ 8. 1. Wody Polskie przekazują środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych
ministra właściwego do spraw środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu gospodarki
wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, w sposób określony w ust. 2–9,
chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.
2. Na podstawie wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych
o przekazanie środków, Wody Polskie uzgadniają z ministrem właściwym do spraw
gospodarki wodnej listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
3. Wody Polskie przekazują informacje o kwotach środków planowanych na
dofinansowanie zadań znajdujących się na listach, o których mowa w ust. 2, ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w terminie wynikającym z harmonogramu prac
nad projektem ustawy budżetowej.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przekazuje zbiorczą informację
o kwocie środków określonych Wody Polskie na dofinansowanie zadań znajdujących się na
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listach, o których mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
w terminie umożliwiającym ujęcie w projekcie ustawy budżetowej rezerwy celowej, o której
mowa w art. 253 ust. 2 ustawy, zwanej dalej „rezerwą celową”.
5. Listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, mogą
być zmieniane w ramach kwot, o których mowa w ust. 3. Zmiany list są uzgadniane przez
Wody Polskie z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.
6. Wody Polskie zawierają z państwowymi jednostkami budżetowymi umowy
o realizację zadań znajdujących się na listach zadań zakwalifikowanych do dofinansowania,
o których mowa w ust. 2.
7. W umowach, o których mowa w ust. 6, określa się w szczególności:
1)

obowiązki państwowych jednostek budżetowych w zakresie:
a)

występowania z wnioskami o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

b)

rozliczania wydatkowania środków uzyskanych z rezerwy celowej,

c)

składania sprawozdań z postępów realizacji zadań,

d)

przekazywania dokumentów potwierdzających realizację zadań,

e)

dokonywania rozliczania osiągania efektów rzeczowych i ekologicznych oraz
końcowego rozliczenia finansowego zadań;

2)

obowiązki Wód Polskich w zakresie:
a)

weryfikacji i akceptacji wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

b)

weryfikacji i akceptacji rozliczeń środków wydatkowanych przez państwowe
jednostki budżetowe,

c)

dokonywania kontroli realizacji zadań.

8. Wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o uruchomienie środków
z rezerwy celowej, po ich akceptacji przez Wody Polskie, przekazywane ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki wodnej, stanowią dla ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej podstawę do wystąpienia do ministra właściwego do spraw finansów
publicznych o uruchomienie środków z rezerwy celowej.
9. Wody Polskie przekazują środki na rachunek bieżący dochodów budżetowych
ministra

właściwego

do

spraw

gospodarki

wodnej

w

wysokości

wynikającej

z zaakceptowanych wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej, w terminie 5 dni
roboczych od dnia ich akceptacji.
10. Wody Polskie informują ministra właściwego do spraw finansów publicznych
i ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej o przekazaniu środków na dochody
budżetu państwa, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania środków, wskazując
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zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, w celu dofinansowania których
są przekazywane środki.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
PREZES RADY MINISTRÓW
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego
w art. 254 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. ...). Przepis ten upoważnia Radę
Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
W projekcie rozporządzenia zostały określone zasady: sporządzania planu finansowego
oraz dokonywania zmian w trakcie roku, prowadzenia ewidencji i rozliczania kosztów,
tworzenia oraz zmian funduszu statutowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania planu finansowego Wód Polskich.
Wskazano, że Wody Polskie tworzą fundusz statutowy, który tworzony jest
z równowartości składników majątku nabytych w trybie ustawy, stanowiących wyposażenie
Wód Polskich w dniu rozpoczęcia przez Wody Polskie działalności, po uwzględnieniu
należności i zobowiązań.
Wody Polskie zostały zobligowane do sporządzania rocznych sprawozdań z wykonania
planów finansowych w układzie informacji określonych w rocznych planach finansowych
i przekazywania ww. sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej do
zatwierdzenia w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.
Projekt rozporządzenia określa także tryb przekazywania środków na rachunek bieżący
dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w celu dofinansowania
zadań z zakresu gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe
Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na 7 dni od dnia ogłoszenia. Krótki
okres vacatio legis wynika z wejścia w życie z dniem ... 2017 r. przepisów ustawy z dnia … –
Prawo wodne zawierające podstawę do wydania rozporządzenia. Brak rozporządzenia
dotyczącego prowadzenia gospodarki finansowej zarządu dorzecza może spowodować
trudności w funkcjonowaniu jednostki. Krótki termin vacatio legis nie stoi w sprzeczności
z zasadami demokratycznymi państwa prawnego.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
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Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia:
Nazwa projektu:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej Państwowego Gospodarstwa
Źródło:
Wodnego Wody Polskie
Upoważnienie ustawowe
art. 254 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
U. poz. …)
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

Nr w wykazie prac Rady Ministrów

Pan Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Andrzej Kulon – Zastępca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Określenie jednolitego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej w zarządach dorzecza.
Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia z art. 254 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Optymalnym rozwiązaniem jest określenie w drodze rozporządzenia zasad: sporządzania planu finansowego oraz
dokonywania zmian w trakcie roku, prowadzenia ewidencji i rozliczania kosztów, tworzenia oraz zmian funduszu
statutowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Wód Polskich.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Minister właściwy do
spraw gospodarki wodnej

Wielkość
1

Minister właściwy do
spraw finansów
publicznych
Prezes PGWWP

Źródło danych
Ustawa z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. z … r., poz. ...)

Oddziaływanie

1
Ustawa z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. z …, poz. …)

1

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów
z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) projekt
rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, i Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania ... .
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)
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pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych,
w tym budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie
(0–10)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
X tak
nie
wymaganymi przez UE
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
X tak
nie
nie dotyczy
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9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie zarządów dorzecza, zgodnie z ustawą z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …)
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …).

30/04-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów
pokrytych wodami
Na podstawie art. 261 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za
użytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodami, stanowiącego własność Skarbu Państwa.
§ 2. 1. Jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do
prowadzenia działalności związanej z:
1)

energetyką wodną, przeznaczonego pod:
a)

obiekty budowlane elektrowni wodnej, budowle piętrzące i upustowe – wynosi
8,90 zł,

b)

przepławki dla ryb oraz pozostałe obiekty i urządzenia budowlane towarzyszące
budowli piętrzącej – wynosi 2,00 zł;

2)

transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego pod:
a)

porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca postojowe statków oraz akweny
związane z tymi obiektami – wynosi 0,30 zł,

b)

budowle piętrzące, śluzy, pochylnie, nabrzeża, pomosty, kładki, wyciągi dla
statków, stałe urządzenia służące do przewozów międzybrzegowych oraz pozostałe
obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 1,00 zł;

3)

wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów – wynosi 2,00 zł;

4)

wycinaniem roślin z wody – wynosi 0,31 zł;

5)

infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod filary i przyczółki mostów, przepusty,
urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, brody oraz pozostałe obiekty
i urządzenia budowlane – wynosi 5,00 zł;

6)

infrastrukturą przemysłową, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe ujęcia
wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, rurociągi,
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kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez wody,
a także pozostałe obiekty i urządzenia budowlane – wynosi 8,90 zł;
7)

infrastrukturą komunalną lub rolną, przeznaczonego pod budowle piętrzące i upustowe,
ujęcia wody, pompownie, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków,
rurociągi, kable energetyczne oraz fundamenty innych urządzeń prowadzonych przez
wody, mury oporowe, nabrzeża, bulwary, stałe urządzenia służące do połowu ryb
i pozyskiwania innych organizmów wodnych oraz pozostałe obiekty i urządzenia
budowlane – wynosi 2,00 zł;

8)

usługami służącymi do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz
amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod:
a)

porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków
wykorzystywane do przewozów pasażerskich, inne obiekty (stałe lub pływające
przycumowane

do

brzegu)

wykorzystywane

do

prowadzenia

usług

gastronomicznych lub hotelarskich, oraz akweny związane z tymi obiektami –
wynosi 0,89 zł,
b)

nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a oraz akweny związane z tymi
obiektami – wynosi 5,00 zł,

c)

kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych – wynosi
0,30 zł;

9)

usługami służącymi do innych celów niż uprawianie rekreacji, turystyki, sportów
wodnych oraz amatorskiego połowu ryb – wynosi 8,90 zł;

10) infrastrukturą telekomunikacyjną – wynosi 8,90 zł;
11) inną niż w pkt 1–10, przeznaczonego pod:
a)

produkcję rolniczą – wynosi 0,05 zł,

b)

stałe i tymczasowe posterunki hydrologiczno-meteorologiczne – wynosi 0,50 zł,

c)

inne niż wymienione w lit. a i b – wynosi 8.90 zł.

2. Jednostkowa stawka opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu, niezbędnego do
uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb,
w szczególności przeznaczonego pod przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla
statków oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 0,89 zł.
3. Przepis ust. 1 stosuje się do gruntu pokrytego wodą, znajdującego się nad obiektami,
o których mowa w ust. 1, jeżeli odrębnymi przepisami są określone strefy ochronne nad tymi
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obiektami, które powodują ograniczenia w użytkowaniu gruntu pokrytego wodami, a są
niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …
PREZES RADY MINISTRÓW
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UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 261
ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …). Stosownie do tego przepisu Rada
Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej
za oddanie w użytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodami, stanowiącymi własność Skarbu
Państwa.
Zaprojektowane wysokości jednostkowych stawek służą wyliczeniu opłaty rocznej
określanej na potrzeby umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy właścicielem wody,
a użytkownikiem wód lub gruntu. Stawki te będą obowiązywały na terenie całego kraju
i odnosiły się do wszystkich wód powierzchniowych płynących.
Zawarcie przedmiotowych umów pozwala na realizację zamierzeń inwestycyjnych,
a także realizacji prawa powszechnego korzystania z wód płynących i określi zobowiązania
wobec Skarbu Państwa za korzystanie z wód i nieruchomości w trakcie funkcjonowania
urządzeń i obiektów.
Jednostkowe stawki opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zgodnie
z delegacją ustawy, ustalono biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności usługowej,
a także przysługujące prawo powszechnego korzystania z wód jak i określoną w ustawie
Prawo wodne maksymalną stawkę tej opłaty za 1 m2 gruntu, która nie może być wyższa niż
10 krotność obowiązującej w danym roku górnej granicy stawki podatku od nieruchomości,
o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2017 r. stawka ta wynosi 0,89 zł, co oznacza, że jej dziesięciokrotność stanowi 8,90 zł.
W obowiązującym stanie prawnym kwestię odpłatności za oddanie w użytkowanie
gruntów pokrytych wodami reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych
wodami, wydane na podstawie art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Na tle
dotychczasowych przepisów pojawiały się wątpliwości dotyczące zasadności naliczania opłat
dla poszczególnych form działalności. Nowa ustawa, jak i projektowane rozporządzenie
doprecyzowują przepisy w tym względzie.
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W §2 ust. 1 projektowanego rozporządzenia zostały określone opłaty związane
z wszelką działalnością usługową związaną z korzystaniem z wód lub gruntów pokrytych
wodami wymienionymi w art. 260 ustawy Prawo wodne. Ustęp drugi §2 projektu
rozporządzenia, określa wysokość opłat za użytkowanie gruntów przeznaczonych do
uprawiania rekreacji przez osoby fizyczne uprawnione do powszechnego korzystania z wód.
W projekcie rozporządzenia proponuje się ujednolicenie stawek opłat rocznych za
obiekty piętrzące przeznaczone do produkcji energii elektrycznej (obiekty budowlane
elektrowni wodnej, budowle piętrzące i upustowe), a naliczanie niższych opłat za pozostałe
urządzenia związane z budowlą piętrzącą, jednak służące zarówno prawidłowemu
funkcjonowaniu budowli jak i kształtowaniu zasobów wodnicy oraz pozostałym
użytkownikom wód (np. przepławki dla ryb). Właściciel elektrowni wodnej jest albo
właścicielem całej budowli piętrzącej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej lub też
wykorzystuje tylko część obiektu na podstawie umowy dzierżawy fragmentu urządzenia
zawartej na podstawie odrębnych przepisów. Podział kosztów utrzymania urządzenia
wodnego dokonywany będzie w trybie administracyjnym, więc koszty funkcjonowania
obiektów mogą być ponoszone także przez pozostałych użytkowników wód zależnych od
budowli. Podobne ujednolicenie opłat proponuje się dla obiektów związanych z transportem,
infrastrukturą komunalną i rolną, a także infrastrukturą przemysłową.
Projekt rozporządzenia przewiduje rozdzielenie dotychczasowych jednolitych opłat za
pobór kruszywa i innych materiałów oraz wycinania roślinności z dna i brzegów, z uwagi na
inny wymiar korzyści wynikający ze sprzedaży kamienia i żwiru jak i materii organicznej.
Zdecydowanie niższą stawkę (0,40 zł/m2) zastosowano dla działalności związanej
z wycinaniem z wody roślin.
Doprecyzowano, względem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2006 r., wysokość stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu,
niezbędnego do prowadzenia działalności, w tym usługowej, związanej z rekreacją, turystyką,
sportami wodnymi i przewozami pasażerskimi. W projektowanym rozporządzeniu grupuje się
poszczególne formy usług. Infrastruktura związana z przewozami pasażerskimi, jak
i usługami hotelarskimi i gastronomicznymi podlega ujednoliconej opłacie rocznej
w wysokości 8,90 zł/m2, w odróżnieniu od pozostałych usług takich jak związanych
z amatorskim połowem ryb czy uprawianiem czynnej rekreacji, z wykorzystaniem sprzętów
wodnych w szczególności: jachtów, łodzi, skuterów, motorówek i rowerów wodnych,
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podlegających opłacie w wysokości 5,00 zł/m2. Kąpieliska i tory wodne do czynnej rekreacji
i uprawianiu sportów podlegają opłacie w wysokości 0,30 zł/m2 .
Projekt rozporządzenia określa także wysokość stawek opłaty rocznej za prowadzenie
działalności i innych usług niż wymienione w art. 260 ustawy. Dotychczas usługi takie nie
były zidentyfikowane lub występowały tylko nieliczne ich przypadki. Wypełniając
upoważnienie ustawowe, określono wysokość stawki opłaty rocznej za użytkowanie gruntu
na poziomie 8,90 zł/m2 zł.
Z uwagi na doświadczenia z funkcjonowania ustawy – Prawo wodne z 2001 r., mając
także na względzie zmianę zasad finansowania gospodarki wodnej, koniecznym było
określenie wysokości stawek opłaty za prowadzenie działalności nie ujętej dotychczas
przepisami ustawy i rozporządzenia, nie wskazanymi wprost w ustawie i nie będącymi
w pełni działalnością komercyjną, dla której konieczne jednak było określenie wysokości
opłat. Działalność taka to między innymi funkcjonowanie posterunków wodowskazowych
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, produkcja rolnicza na gruntach
pokrytych wodami, które czasowo mogą być wykorzystane do tych celów.
Planowane jest wejście w życie przepisów rozporządzenia w dniu wejścia w życie
ustawy tj. w dniu …
Projekt rozporządzenia, nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie
podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości 24.03.2017 r.
jednostkowych stawek opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie
gruntów pokrytych wodami.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe:
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
art. 261 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne
MŚ
(Dz. U. poz. …)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac Rady Ministrów
Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
…
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Paweł Płoński tel. 22 369 2660
e-mail: pawel.plonski@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z planowanym wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne niezbędne staje się uregulowanie odpłatności
za korzystanie z gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. W obowiązującym stanie
prawnym kwestię tę reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat
rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wydane na podstawie art. 20 ustawy Prawo wodne. Na
tle dotychczasowych przepisów pojawiały się wątpliwości dotyczące zasadności naliczania opłat dla poszczególnych
form działalności. Nowa ustawa, jak i projektowane rozporządzenie rozwiązują te problemy przez doprecyzowanie
przepisów w tym względzie.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia określającego wysokość jednostkowych stawek opłaty
rocznej za oddanie w użytkowanie 1 m2 gruntu pokrytego wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przy czym
stawki te zostaną zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności, na potrzeby których następuje oddanie
w użytkowanie tych gruntów.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Inne kraje mają własne rozwiązania w tym zakresie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

1

Wielkość

Źródło danych
Ustawa z dnia ... – Prawo
wodne

Minister właściwy do
spraw żeglugi śródlądowej

1

Ustawa z dnia ... – Prawo
wodne

Minister właściwy do
spraw gospodarki morskiej

1

Ustawa z dnia ... – Prawo
wodne

Oddziaływanie
Zawieranie umów
użytkowania i ustalanie
wysokości opłaty rocznej za
użytkowanie gruntów
pokrytych śródlądowymi
wodami płynącym
z wyłączeniem śródlądowych
dróg wodnych o szczególnym
znaczeniu wg stawek
określonych w rozporządzeniu.
Zawieranie umów
użytkowania i ustalanie
wysokości opłaty rocznej za
użytkowanie gruntów
pokrytych wodami
śródlądowych dróg wodnych
o szczególnym znaczeniu
transportowym wg stawek
określonych w rozporządzeniu.
Zawieranie umów
użytkowania i ustalanie
wysokości opłaty rocznej za
użytkowanie gruntów
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pokrytych morskimi wodami
wewnętrznymi i wodami
morza terytorialnego
wg stawek określonych
w rozporządzeniu.
Zawieranie umów
użytkowania i ponoszenie
opłaty rocznej za użytkowanie
gruntów pokrytych wodami
wg stawek określonych
w rozporządzeniu.

Podmioty prowadzące
?
Minister właściwy
przedsięwzięcia
ds. gospodarki morskiej,
wymienione w art. 260
Prezes KZGW, marszałkowie
ustawy Prawo wodne,
województw, dyrektorzy
posiadające zawartą
parków narodowych
umowę użytkowania
gruntów pokrytych wodami
lub zamierzające zawrzeć
taką umowę
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie gruntów
pokrytych wodami będzie przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania W celu wykonania obowiązku
wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.
– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji i Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2015 r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Obowiązek wydania rozporządzenia wynika bezpośrednio z przepisów ustawy, jego skutki
ujęte zostały w ramach oceny ustawy Prawo wodne i uwzględnione w Ocenie Skutków
Regulacji sporządzonej wraz z projektem ustawy Prawo wodne. Zgodnie z tym dokumentem
przychody Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu oddania
w użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa szacowane
są wysokości ponad 7 mln zł rocznie (od 6,9 mln w 2017 r. do 8,52 mln zł w 2026 r.)
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
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(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Brak wpływu

Niemierzalne
Brak wpływu
Dodatkowe
informacje, w tym
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie źródeł
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
danych i przyjętych do i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Realizacja przepisów ustawy Prawo wodne.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...).
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Wprowadzane projektem zmiany nie uzasadniają potrzeby ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...).
26/04/EP

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami
stanowiącymi własność Skarbu Państwa
Na podstawie art. 265 ustawy z dnia …. – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza się,
co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Przepisy rozporządzenia określają:
1)

sposób przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu pisemnego
nieograniczonego

na

rozporządzanie

nieruchomościami

niebędącymi

mieniem,

o których mowa w art. 264 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …);
2)

sposób określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu;

3)

sposób i terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu;

4)

sposób powoływania i działania komisji przetargowej;

5)

sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu;

6)

sposób postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu.
§ 2. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza minister właściwy do spraw żeglugi

śródlądowej albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwane dalej „Wody
Polskie”, wybierając formę:
1)

przetargu ustnego nieograniczonego;

2)

przetargu pisemnego nieograniczonego.
§ 3. 1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie

wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
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2. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej albo Wody Polskie ustalają
wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20%
tej ceny.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach
wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
4. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej albo Wody Polskie wskazują
w ogłoszeniu o przetargu przynajmniej jedną formę wniesienia wadium.
5. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez
uczestników przetargu.
6. Wyznaczony termin wniesienia wadium powinien być ustalony w taki sposób, aby
umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że
dokonano wniesienia.
7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu,
z zastrzeżeniem ust. 8, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
1)

odwołania przetargu;

2)

zamknięcia przetargu;

3)

unieważnienia przetargu;

4)

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,

zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu czynszu za najem lub dzierżawę.
9. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu pierwszej opłaty z tytułu
czynszu za najem lub dzierżawę.
§ 4. 1. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej albo Wody Polskie podają do
publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na okres 30 dni przed
wyznaczonym terminem przetargu.
2. W ogłoszeniu o przetargu nie można zamieszczać terminów kolejnych przetargów lub
rokowań na korzystanie z tej samej nieruchomości.
3. W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na
więcej niż jedną nieruchomość.
4. W przypadku przetargu na korzystanie z nieruchomości, której cena wywoławcza jest
wyższa niż równowartość 10 000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w
prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest
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nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed
wyznaczonym terminem przetargu.
5. W przypadku przetargu na najem, dzierżawę lub ustanowienie ograniczonych praw
rzeczowych na nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 50 000
euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed
wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej. W przypadku
nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 000 euro,
wyciąg zamieszcza się co najmniej dwukrotnie, przy czym pierwszy wyciąg z ogłoszenia
o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem
przetargu, a drugi zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem
przetargu.
6. Przeliczenia ceny wywoławczej na równowartość euro dokonuje się nie wcześniej niż
7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu, według średniego kursu
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w tym dniu.
7. W ogłoszeniu o przetargu zamieszcza się w szczególności:
1)

oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów
i budynków;

2)

powierzchnię nieruchomości;

3)

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;

4)

termin zagospodarowania nieruchomości;

5)

wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego;

6)

wysokość opłat z tytułu najmu, dzierżawy lub ustanowienia ograniczonych praw
rzeczowych;

7)

terminy wnoszenia opłat;

8)

zasady aktualizacji opłat;

9)

informacje o oddaniu w najem lub dzierżawę lub ustanowienia ograniczonych praw
rzeczowych;

10) wysokość wadium, formę, termin i miejsce wniesienia;
11) dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
przetargu.
8. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych właściwego
urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.
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§ 5. 1. Czynności

związane z

przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja

przetargowa.
2. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób,
wyznacza minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej albo Wody Polskie spośród osób
dających rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.
3. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji
przetargowej.
§ 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej
oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji
przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
§ 7. 1. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego
przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:
1)

terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu;

2)

oznaczeniu

nieruchomości

będącej

przedmiotem

przetargu

według

katastru

nieruchomości i księgi wieczystej;
3)

obciążeniach nieruchomości;

4)

zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

5)

wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów;

6)

osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz
z uzasadnieniem;

7)

cenie wywoławczej z tytułu korzystania z nieruchomości oraz najwyższej cenie
osiągniętej w przetargu albo informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem
wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert;

8)

uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową;

9)

imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej
w przetargu jako najemca, dzierżawca lub wnoszący o ustanowienie ograniczonych
praw rzeczowych;

10) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej;
11) dacie sporządzenia protokołu.
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2. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla ministra właściwego do spraw żeglugi
śródlądowej albo Wód Polskich, a jeden dla osoby ustalonej jako najemca lub dzierżawca
nieruchomości lub wnoszący o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych.
3. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie
komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako najemca lub dzierżawca
nieruchomości lub wnoszący o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych .
Rozdział 2
Przetarg ustny nieograniczony
§ 8. W ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym zamieszcza się w szczególności
informacje wskazane w § 4 ust. 7 oraz o:
1)

sposobie ustalenia opłat z tytułu korzystania z nieruchomości;

2)

skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.
§ 9. 1. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom

przetargu informacje, o których mowa w § 8, podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo
nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium.
2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po
trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo
trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje
trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko
albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
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Rozdział 3
Przetarg pisemny nieograniczony
§ 10. W

ogłoszeniu

o

przetargu pisemnym

nieograniczonym

zamieszcza się

w szczególności informacje o:
1) danych wymienionych w § 4 ust. 7 pkt 1–11;
2) cenie wywoławczej;
3) obciążeniach nieruchomości;
4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;
5) możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert;
6) terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu;
7) terminie i miejscu części jawnej przetargu;
8) sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania;
9) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy;
10) zastrzeżeniu, że ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej albo Wodom
Polskim przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
§ 11. 1. Wyznaczony termin składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym nie
może upłynąć później niż 3 dni przed terminem przetargu. Oferty należy składać
w zamkniętych kopertach.
2. Pisemna oferta powinna zawierać:
1)

imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot;

2)

datę sporządzenia oferty;

3)

oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzeżeń;

4)

oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)

proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
3. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
§ 12. 1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca

warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
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§ 13. 1. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej
przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując oferentom informacje,
o których mowa w § 10 pkt 1–4 i 9–10.
2. Komisja przetargowa:
1)

podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza kopię dowodu wniesienia wadium,
o której mowa w § 11 ust. 3;

2)

dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz
tożsamość osób, które złożyły oferty;

3)

przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;

4)

weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej
przetargu;

5)

zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;

6)

zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
§ 14. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej

przetargu, jeżeli:
1)

nie odpowiadają warunkom przetargu;

2)

zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3)

nie zawierają danych wymienionych w § 11 ust 2 lub dane te są niekompletne;

4)

do ofert nie dołączono kopi dowodu wniesienia wadium, o której mowa w § 11 ust. 3;

5)

są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
§ 15. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę

oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalone w warunkach
przetargu.
§ 16. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy
ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych
ofert.
§ 17. 1. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
2. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy
złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu.
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Rozdział 4
Rokowania po drugim przetargu
§ 18. 1. W ogłoszeniu o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem
negatywnym zamieszcza się w szczególności informacje o:
1)

cenie wywoławczej;

2)

obciążeniach nieruchomości;

3)

zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

4)

terminach przeprowadzonych przetargów;

5)

możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach;

6)

terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań;

7)

terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań;

8)

terminie, miejscu wpłaty oraz o wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia
kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy;

9)

sposobie ustalania opłat z tytułu użytkowania;

10) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy oddania w użytkowanie nieruchomości
gruntowej;
11) zastrzeżeniu, że ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej albo Wodom
Polskim przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania najemcy, dzierżawcy lub
wnoszącego o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
2. Do zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 8, stosuje się przepisy § 3 ust. 2–9 .
§ 19. 1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 5, składa
się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
1)

imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest
osoba prawna lub inny podmiot;

2)

datę sporządzenia zgłoszenia;

3)

oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;

4)

proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5)

proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
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§ 20. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie
spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
§ 21. 1. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej albo Wody Polskie mogą
powierzyć prowadzenie rokowań komisji przetargowej, która przeprowadzała ostatni
przetarg, lub powołać nową komisję do przeprowadzenia rokowań.
2. Przewodniczący

komisji

przeprowadzającej

rokowania

otwiera

rokowania,

przekazując uczestnikom rokowań informacje, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1–5 i 10–12.
3. Przy przeprowadzaniu rokowań komisja, w obecności uczestników:
1)

podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza kopię dowodu wniesienia wadium,
o której mowa w § 19 ust. 3;

2)

otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając
ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;

3)

przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;

4)

ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
4. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań

osobom, których zgłoszenia:
1)

nie odpowiadają warunkom rokowań;

2)

zostały złożone po wyznaczonym terminie;

3)

nie zawierają danych wymienionych w § 19 ust. 2 lub dane te są niekompletne oraz nie
zawierają kopi dowodu wniesienia wadium, o której mowa w § 19 ust. 3;

4)

są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
5. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków

koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań,
osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
6. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części
rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
§ 22. 1. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub
stwierdza, że nie wybiera nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji
komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
3. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.
4. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
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5. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań
bezpośrednio po ich zamknięciu.
§ 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, w odniesieniu do komisji
przeprowadzającej rokowania, a także w zakresie sposobu i trybu przeprowadzania rokowań,
stosuje się przepisy rozdziału 1.
Rozdział 5
Zaskarżenie czynności przetargowych
§ 24. 1. W przypadku zaskarżenia czynności przetargowych minister właściwy do spraw
żeglugi śródlądowej albo Wody Polskie wstrzymują się z zawarciem umowy.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo minister właściwy do spraw
żeglugi śródlądowej rozpatrują skargę, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo minister właściwy do spraw
żeglugi śródlądowej, mogą uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności
przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.
3. Po rozpatrzeniu skargi, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo minister
właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, zawiadamiają skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia
skargi oraz zamieszczają niezwłocznie informację o rozstrzygnięciu, na stronach
internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, na okres 7 dni.
§ 25. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, minister właściwy
do spraw żeglugi śródlądowej albo Wody Polskie podają do publicznej wiadomości,
wywieszając w siedzibie właściwego urzędu, na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu,
która powinna zawierać:
1)

datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

2)

oznaczenie

nieruchomości

będącej

przedmiotem

przetargu

według

katastru

nieruchomości i księgi wieczystej;
3)

liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;

4)

cenę wywoławczą z tytułu korzystania z nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą
w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;

5)

imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako najemca lub dzierżawca
nieruchomości lub wnoszący o ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych.
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Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 26. W przetargach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia oraz w rokowaniach rozpoczętych przed tym dniem do czynności
podejmowanych po tym dniu stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego
w art. 265 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …). Prezes Rady Ministrów określa
w rozporządzeniu sposób przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami
niebędącymi mieniem, o którym mowa w art. 260 ust. 1 ustawy przez ministra właściwego do
spraw żeglugi śródlądowej albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Rozporządzenie uwzględnia:
1) sposób przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu pisemnego
nieograniczonego, o których mowa w art. 264 ust. 2,
2) sposób określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu,
3) sposób i terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu,
4) sposób powoływania, skład i działanie komisji przetargowej,
5) sposób sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz zakres
informacji w nim zawartych,
6) sposób postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu.
W obecnym stanie prawnym można jedynie pomocniczo korzystać z przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz wydanych do tej ustawy przepisów wykonawczych.
Nowe przepisy będą w sposób precyzyjny regulowały przedmiotowe kwestie zapewniając
jednocześnie transparentność w zakresie korzystania z majątku Skarbu Państwa.
Termin wejścia w życie rozporządzenia związany jest z terminem wejścia w życie
ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …).
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

– 13 –
Data sporządzenia:
24.03.2017 r.

Nazwa projektu:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu
przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami Źródło:
stanowiącymi własność Skarbu Państwa
Upoważnienie ustawowe:
art. 265 ustawy z dnia …– Prawo wodne
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
(Dz. U. poz. …)
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Nr w wykazie prac Rady Ministrów
…

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Paweł Płoński, tel: 22 369 2660
e-mail: pawel.plonski@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia ma na celu określenie sposobu rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Rozporządzenie uwzględnia tryb postępowania przy przeprowadzaniu
poszczególnych rodzajów przetargów, tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej, sposób ustalania
wysokości wadium i formy jego wnoszenia i zwrotu, sposób sporządzania protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz
zakres informacji w nim zawartych oraz tryb postępowania w przypadku zaskarżenia czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu.
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. art. 265 ustawy z dnia … – Prawo wodne
(Dz. U. poz. …).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W obecnym stanie prawnym można jedynie pomocniczo korzystać z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
oraz wydanych do tej ustawy przepisów wykonawczych. Nowe przepisy w sposób precyzyjny regulują przedmiotowe
kwestie zapewniając jednocześnie transparentność w zakresie korzystania z majątku Skarbu Państwa.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Stosowanie się do zasad
przeprowadzania przetargów na
korzystanie z gruntów,
określonych w rozporządzeniu.
1
Stosowanie zasad
przeprowadzania przetargów
określonych w rozporządzeniu.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów
z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt
rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa
Cyfryzacji i Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia … – Prawo wodne, której uzgodnienia były prowadzone
z członkami Rady Ministrów w sposób uproszczony w formie zespołu roboczego.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Grupa
Podmioty zainteresowane
korzystaniem z gruntów
stanowiących własność
Skarbu Państwa.
PGWWP

Wielkość
-

(ceny stałe z … r.)
0

1

Źródło danych
-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)
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Dochody ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń

Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych.
Proponowane regulacje nie będą generowały kosztów finansowych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
pieniężnym
i średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele oraz
z … r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń

Skutki
1

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0–10)
-

-

-

-

-

-

-

-

0

2

3

5

10

Przedmiotowa regulacja nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność
gospodarki, w tym rozwój przedsiębiorczości w szczególności małych
i średnich przedsiębiorstw jak również na indywidualną sytuację obywateli.

-

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE
X nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne: konieczność ujednolicenia procedur

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
X inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Zasady wprowadzone w projekcie rozporządzenia stanowią nową regulację prawną.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia … – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Wprowadzane projektem zmiany nie uzasadniają potrzeby ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne.

59/04/KC

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia ...
w sprawie opłat za usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód
Na podstawie art. 276 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

jednostkowe stawki opłaty za:
a)

pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych :
–

do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu),

–

do celów pozostałego górnictwa i wydobywania,

–

do celów produkcji artykułów spożywczych,

–

do celów produkcji napojów,

–

do celów produkcji wyrobów tekstylnych,

–

do celów produkcji odzieży,

–

do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

–

do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli oraz
do celów produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,

–

do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru,

–

do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy
naftowej,

–

do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,

–

do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

–

do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

–

do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych,

–

do celów produkcji metali,
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–

do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn
i urządzeń,

–

do celów produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

–

do celów produkcji urządzeń elektrycznych,

–

do celów produkcji innych maszyn i urządzeń,

–

do celów produkcji

pojazdów samochodowych, przyczep i

naczep,

z wyłączeniem motocykli,
–

do celów produkcji innego sprzętu transportowego,

–

do celów produkcji mebli,

–

do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych
nośników informacji, produkcji innych wyrobów, naprawy, konserwacji
i instalowania maszyn i urządzeń,

–

do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

–

do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni
i elektrociepłowni dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy z
dnia ... – Prawo wodne ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia
zintegrowane,

–

do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni
i elektrociepłowni dla instalacji, które po dniu wejścia w życie ustawy z dnia ...
– Prawo wodne uzyskały pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia
zintegrowane,

–

do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody,

–

do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków,

–

do

celów

działalności

związanej

ze

zbieraniem,

przetwarzaniem

i unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu odzysku surowców,
–

do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

–

do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

–

do celów robót budowlanych specjalistycznych,

–

do

celów

handlu

hurtowego

i

detalicznego,

naprawy

pojazdów

samochodowych, włączając motocykle,
–

do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego
zabezpieczenia społecznego,

–3–
–

do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,

–

do innych celów niż wymienione tiret pierwsze – trzydzieste piąte, określanych
w Polskiej Klasyfikacji Działalności,

–

do celów elektrowni wodnych,

–

do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt
gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód,

–

do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw,
pobieranych za pomocą urządzeń pompowych,

–

do celów stałego odwodnienia gruntów lub obiektów na terenach miast,
terenach przemysłowych,

–

do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

–
b)

do celów chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,

odprowadzanie do wód:
–

wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia odpadów atmosferycznych
albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

–

wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych
miast,

c)

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykorzystywania na
nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowalnych
trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez
wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej
czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

d)

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

e)

wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz
innych organizmów wodnych,

f)

wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych wraz
z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskie oraz wód morza terytorialnego,
kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód
lub brzegu;

2)

określa współczynniki różnicujące zależne od:
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a)

jakości ujmowanej wody określonej sposobem uzdatniania, które wykonuje
podmiot dokonujący poboru wód podziemnych lub powierzchniowych w celu
uzyskania jej potrzebnej jakości;

b)

części obszaru kraju oraz dostępności zasobów wód.

§ 2. Jednostkowe stawki opłaty stałej za pobór wód podziemnych wynoszą:
1)

500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo
w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest
większy niż 10% dostępnych zasobów wód podziemnych;

2)

1000 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo
w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy
niż 10% i nie jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych;

3)

2000 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo
w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy
niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych.

§ 3. Jednostkowe stawki opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych wynoszą:
1)

250 zł na dobę za 1 m3 /s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo
w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest
większy niż 10% SNQ;

2)

500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo
w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy
niż 10% SNQ i nie jest większy niż 50% SNQ;

3)

1000 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo
w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy
niż 50% SNQ;

4)

500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo
w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód podziemnych do celów
wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej dla instalacji posiadających w dniu
wejścia w życie ustawy z dnia ... – Prawo wodne ważne pozwolenia wodnoprawne albo
pozwolenia zintegrowane;

5)

250 zł dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu
zintegrowanym maksymalny pobór wód powierzchniowych do celów wytwarzania
energii elektrycznej lub cieplnej dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie
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ustawy z dnia ... – Prawo wodne ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia
zintegrowane.
§ 4. 1. Jednostkowe stawki opłaty zmiennej za pobór wód, w zależności od ilości
pobieranych wód w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego,
wynoszą:
1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

do celów wydobywania węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu):
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

do celów pozostałego górnictwa i wydobywania:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

do celów produkcji artykułów spożywczych:
a)

0,097 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

4)

do celów produkcji napojów:

a)

0,097 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

do celów produkcji wyrobów tekstylnych:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

do celów produkcji odzieży:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych,

do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli oraz do celów
produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania:

9)

a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;
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10) do celów wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

11) do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

12) do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków
i pozostałych wyrobów farmaceutycznych:
a)

0,097 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

13) do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

14) do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

15) do celów produkcji metali:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

16) do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

17) do celów produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

18) do celów produkcji urządzeń elektrycznych:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

19) do celów produkcji innych maszyn i urządzeń:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

20) do celów produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem
motocykli:
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a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

21) do celów produkcji innego sprzętu transportowego:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

22) do celów produkcji mebli:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

23) do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników
informacji, produkcji innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i
urządzeń:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

24) do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

25) do

celów

zapewnienia

funkcjonowania

systemów

chłodzenia

elektrowni

i elektrociepłowni dla instalacji posiadających w dniu wejścia w życie ustawy z dnia ... –
Prawo wodne ważne pozwolenia wodnoprawne albo zintegrowane:
a)

0,115 zł za 1m3 różnicy między ilością wód podziemnych pobranych do tych
celów, a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni –
wprowadzanych do wód lub do ziemi,

b)

0,057 zł za 1 m3 różnicy między ilością wód powierzchniowych pobranych do tych
celów, a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni –
wprowadzanych do wód lub do ziemi;

26) do

celów

zapewnienia

funkcjonowania

systemów

chłodzenia

elektrowni

i elektrociepłowni dla instalacji posiadających po dniu wejścia w życie ustawy z dnia ...
– Prawo wodne ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwolenia zintegrowane:
a)

0,115 zł za 1m3 różnicy między ilością wód podziemnych pobranych do tych
celów, a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni –
wprowadzanych do wód lub do ziemi,
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b)

0,057 zł z 1 m3 różnicy między ilością wód powierzchniowych pobranych do tych
celów, a ilością wód z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni –
wprowadzanych do wód lub do ziemi;

27) do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

28) do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

29) do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem
odpadów oraz do celu odzysku surowców:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

30) do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

31) do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

32) do celów robót budowlanych specjalistycznych:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

33) do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych,
włączając motocykle:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

34) do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia
społecznego:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

35) do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;
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36) do innych celów niż wymienione w pkt. 1–35, określonych w Polskiej Klasyfikacji
Działalności:
a)

0,115 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,057 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

37) do celów elektrowni wodnych - 1,24 zł za 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej
w obiekcie energetyki wodnej oraz 0,35 zł za pobór 1 m3 wody technologicznej
nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej;
38) do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich,
w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód:
a)

0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych,

b)

0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych;

39) do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw, pobieranej
za pomocą urządzeń pompowych - 0,15 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych;
40) za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobranych wód
podziemnych w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych, do
celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:
a)

0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej
przekraczającej 1,0 m3,

b)

0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej od 0,51 do
1,0 m3,

c)

0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej od 0,26 do
0,50 m3,

d)

0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej od 0,10 do
0,25 m3,

e)

0,068 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych w ilości średniorocznej
nieprzekraczającej 0,10 m3;

41) za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobranych wód
powierzchniowych

w

ramach

pozwoleń

wodnoprawnych

albo

pozwoleń

zintegrowanych, do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:
a)

0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej
przekraczającej 1,0 m3,
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b)

0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej od 0,51
do 1,0 m3,

c)

0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej od 0,26
do 0,50 m3,

d)

0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej od 0,10
do 0,25 m3,

e)

0,040 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych w ilości średniorocznej
nieprzekraczającej 0,10 m3;

2. W przypadku poboru wód podziemnych współczynniki różnicujące wynoszą:
1)

2 – jeżeli wody nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub pobrane wody podlegają
wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom niewymienionym
w pkt 2–5;

2)

1,25 – jeżeli wody podlegają procesom odżelaziania lub utleniania;

3)

1 – jeżeli wody podlegają procesom odmanganiania;

4)

0,5 – jeżeli wody podlegają procesom usuwania amoniaku, koagulacji lub adsorpcji;

5)

0,3 – jeżeli wody podlegają procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.
3. W przypadku poboru wód powierzchniowych współczynniki różnicujące wynoszą:

1)

2,8:
a)

jeżeli wody nie podlegają żadnym procesom uzdatniania,

b)

przy uzdatnianiu wód za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania
z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających;

2)

2,8 – jeżeli są stosowane inne procesy uzdatniania nie wymienione w pkt 1 oraz pkt 3–5,

3)

2 – przy stosowaniu filtracji pośpiesznej lub infiltracji,

4)

1 – przy stosowaniu koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo przy stosowaniu
odżelaziania lub odmanganiania wód z ujęć infiltracyjnych,

5)

0,6 – przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany jonowej, sorpcji na węglu

aktywnym, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami.
4. Jeżeli do uzdatniania tych samych wód lub podziemnych lub powierzchniowych
stosuje się dwa lub więcej spośród procesów wymienionych w ust. 2 lub 3, przy ustalaniu
opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najniższy.
5. Jeżeli podmiot dokonujący poboru wód podziemnych lub powierzchniowych
pobranych w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych, do celów
realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę
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przeznaczoną do spożycia przez ludzi prowadzi, za pomocą przyrządów spełniających
wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 oraz z 2016 r. poz. 1948), pomiar ilości
wód podziemnych lub powierzchniowych uzdatnionych różnymi sposobami, opłaty ustala się
z uwzględnieniem ilości wód uzdatnionych poszczególnymi sposobami.
6. Jeżeli podmiot dokonujący poboru wód podziemnych lub powierzchniowych
pobranych w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych, do celów
realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności nie
prowadzi pomiaru za pomocą przyrządów, o których mowa w ust. 5, za miarodajny przy
ustalaniu opłat przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest
najwyższy.
7. Współczynniki różnicujące dla wód powierzchniowych dla części kraju, określanych
jako obszary działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej w Państwowym
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w:
1)

Gdańsku – wynoszą 1;

2)

Gliwicach – wynoszą 1,2;

3)

Krakowie – wynoszą 1,2;

4)

Poznaniu – wynoszą 1,1;

5)

Szczecinie – wynoszą 1;

6)

Warszawie:
a)

na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego
i świętokrzyskiego – wynoszą 1,1,

b)
7)

na pozostałym obszarze – wynoszą 1;

Wrocławiu – wynoszą 1,2.
§ 5. Jednostkowe stawki opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych

oraz wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast
wynoszą:
1)

w formie opłaty stałej – 5 zł na dobę za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu
wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalną ilość wód opadowych
lub roztopowych odprowadzanych do wód z otwartych lub zamkniętych systemów
kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych;
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2)

w formie opłaty stałej 0,70 zł za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo
zintegrowanym maksymalną ilość wód pochodzących z odwodnienia gruntów granicach
administracyjnych miast za odprowadzanie do wód;

3)

w formie opłaty zmiennej za odprowadzenie do wód:
a)

wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast bez urządzeń do retencjonowania wody
z terenów uszczelnionych – 1,50 zł za 1 m3 na 1 rok,

b)

wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast z urządzeniami do retencjonowania wody
o pojemności do 10% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych – 1,25 zł za 1
m3 na 1 rok,

c)

wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast z urządzeniami do retencjonowania wody
o pojemności powyżej 10% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych – 1,00 zł
za 1 m3 na 1 rok,

d)

wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast z urządzeniami do retencjonowania wody
o pojemności powyżej 20% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych – 0,75 zł
za 1 m3 na 1 rok,

e)

wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast z urządzeniami do retencjonowania wody
o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z terenów uszczelnionych – 0,15 zł
za 1 m3 na 1 rok.

§ 6. Jednostkowe stawki opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek
wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów
budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji
przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie
czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej wynoszą:
1)

bez urządzeń do retencjonowania wody z obszarów uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 1,00 zł za 1 m2 na 1 rok;

2)

z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności
do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
– 0,60 zł za 1 m2 na 1 rok;
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3)

z urządzeniami do retencjonowania wody z obszarów uszczelnionych o pojemności
powyżej od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale
związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok;

4)

z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności
powyżej 30 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,10 zł za 1 m2 na 1 rok.
§ 7. 1. Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie w ścieków do wód lub do ziemi

w formie opłaty stałej – wynosi 500 zł na dobę za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu
wodnoprawnym

albo

w

pozwoleniu

zintegrowanym

maksymalna

ilość

ścieków

wprowadzanych do wód lub do ziemi.
2. Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w formie
opłaty zmiennej za jeden kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi,
wyrażonych jako wskaźnik:
1)

pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) – wynosi 4,28 zł;

2)

chemicznego zapotrzebowania tlenu – wynosi 1,71 zł;

3)

zawiesiny ogólnej – wynosi 0,52 zł;

4)

sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) – wynosi 0,050 zł;

5)

sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) – dla obszaru działania Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku – wynosi 0,0142 zł.
3. Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w formie

opłaty zmiennej za jeden kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi dla:
1)

fenoli lotnych – wynosi 45,55 zł;

2)

heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometanu (czterochlorku węgla – CCl4),
pentachlorofenolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorobenzenu
(HCB), heksachlorobutadienu (HCBD), trichlorometanu (chloroformu – CHCl3), 1,2dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu (TRI), tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu –
PER), trichlorobenzenu (TCB), rtęci, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu,
arsenu, wanadu i srebra – wynosi 124,56 zł.
4. Jednostkowe stawki opłaty określone w ust. 2 pkt 1 i 2 mnoży się przez

współczynniki różnicujące, o których mowa w ust. 5 – 7 zależne od rodzaju ścieków.
5. Dla ścieków bytowych wprowadzanych do wód lub do ziemi, z wyłączeniem ścieków
bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków
innych niż komunalne albo ścieki przemysłowe, współczynniki różnicujące wynoszą:
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1)

0,3 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 2 pkt 1;

2)

0,4 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 2 pkt 2.
6. Dla ścieków komunalnych innych niż bytowe wprowadzanych do wód lub do ziemi

urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji
i oczyszczania ścieków komunalnych współczynniki różnicujące wynoszą:
1)

0,4 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 2 pkt 1;

2)

0,5 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 2 pkt 2.
7. Dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń innych

niż wymienione w ust. 5 współczynnik różnicujący wynosi 1 – dla jednostkowych stawek
opłat określonych w ust. 2 pkt 1 i 2.
8. Dla ścieków innych niż ścieki, o których mowa 4-6, współczynniki różnicujące
wynoszą:
1)

0,5 dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 2 pkt 1;

2)

0,7 dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 2 pkt 2.
9. Podmiot wprowadzający do wód lub do ziemi mieszaninę ścieków powstałych

w związku z prowadzoną przez niego działalnością handlową, przemysłowa, składową,
transportowa lub usługową za zmierzoną ilością ścieków pochodzących od innego podmiotu
ustala opłatę jako sumę opłat za poszczególne rodzaje ścieków, uwzględniając ich ilości
i rodzaje oraz określone dla nich współczynniki różnicujące.
10. Jednostkowa opłata za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 wód
pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni:
1)

0,68 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 °C, a nie
przekracza +32 °C;

2)

1,36 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 °C, a nie
przekracza +35 °C;

3)

4,24 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 °C.
§ 8. Jednostkowe stawka opłaty za wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym

z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód
morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie
roślin z wód lub brzegu, wynoszą:
1)

0,75 zł za 1 Mg wydobytego kamienia,

2)

0,50 zł za 1 Mg wydobytego żwiru lub piasku,

3)

0,60 zł za 1 Mg wydobytych innych materiałów,
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4)

10,70 zł za 1 m3 wyciętej trzciny lub wikliny.
§ 9. 1. Jednostkowe stawki opłaty za zwrotny pobór wód podziemnych na potrzeby

chowu lub hodowli ryb, wynoszą:
1)

100 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód możliwych do pobrania wynosi do 0,02
m3 /s;

2)

125 zł na kwartał , jeżeli maksymalna ilość wód możliwych do pobrania wynosi od 0,02
do 0,05 m3 /s;

3)

125 zł na kwartał jeżeli maksymalna ilość wód możliwych do pobrania wynosi powyżej
0,05 m3 /s oraz 50 zł za każde kolejne 0,01 m3 /s pobranej wody.
2. Jednostkowe stawki opłaty za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub

hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym,
wynoszą;
1)

100 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania
wynosi do 0,2 m3 /s;

2)

125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania
wynosi od 0,2 do 0,5 m3 /s;

3)

125 zł na kwartał jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania
wynosi powyżej 0,5 m3 /s oraz 50 zł za każde kolejne 0,1 m3/s pobranej wody.
3. Jednostkowe stawki opłaty za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub

hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, wynoszą;
1)

1 zł za 1ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi do 100 ha;

2)

1,25 zł za 1ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi od 100 ha do
500 ha;

3)

1,50 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi powyżej 500
ha.
§ 10. Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

z chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych w obiektach przepływowych,
charakteryzujących się poborem zwrotnym, za jeden kg substancji wprowadzanych ze
ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik:
1)

pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) – wynosi 4,28 zł;

2)

chemicznego zapotrzebowania tlenu – wynosi 1,71 zł;

3)

zawiesiny ogólnej – wynosi 0,52 zł.
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§ 11. Jednostkowa stawka opłaty wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu
lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu
masy ryb albo innych organizmów wodnych wynosi 0,272 zł, jeżeli średnioroczny przyrost
masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego
przekracza 1500 kg z jednego ha powierzchni użytkowej stawów o wodzie stojącej w jednym
roku danego cyklu.
§ 12. Wysokość stawki opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz
wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast oraz za
wprowadzanie ścieków do jezior ustala się jako iloczyn liczby 2 i jednostkowych
stawek opłaty określonych w § 5, § 7 oraz jednostkowych stawek opłaty określonych
w § 10 i w § 11.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem …

PREZES RADY MINISTRÓW
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UZASADNIENIE
Niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie opłat za usługi wodne oraz szczególne
korzystanie z wód stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 276 ust. 1 ustawy
z dnia … – Prawo wodne.
Projekt rozporządzenia w sprawie opłat za usługi wodne oraz szczególne korzystanie
z wód określa jednostkowe stawki opłat za usługi oraz szczególne korzystanie z wód oraz
określa współczynniki różnicujące.
Zgodnie z zasadą określoną w art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej gospodarowanie
wodami powinno być realizowane na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych. Oznacza to,
że podmioty korzystające z usług wodnych, w szczególności pobierające wody podziemne
lub powierzchniowe, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi powinny ponosić opłaty za
usługi wodne. Opłaty te stanowią jeden z instrumentów służących realizacji postanowień
art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej – wdrażających zasadę zwrotu kosztów usług wodnych.
Należy tu wskazać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 czerwca 2016 r.,
dotyczący skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego,
w którym podkreślono, że art. 9 ust. 2 Ramowej Dyrektywy Wodnej, zobowiązujący państwa
członkowskie do ujęcia w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy,
sprawozdania o planowanych krokach dla wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych,
które będą przyczyniać się do osiągniecia celów środowiskowych, nie został transponowany
do prawa polskiego. W toku prac nad przygotowywaniem aktualizacji planów
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy została dokonana analiza ekonomiczna,
zgodnie z załącznikiem III do Ramowej Dyrektywy Wodnej, która wykazała, że aktualnie
zwrot kosztów usług wodnych jest realizowany na poziomie 22% do 24%, co świadczy o
bardzo

niskim

stopniu

wdrożenia

w

krajowym

porządku

prawnym

tej

jednej

z fundamentalnych zasad gospodarowania wodami.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt

rozporządzenia

nie

zawiera

przepisów

technicznych

w

rozumieniu

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039
oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za usługi wodne oraz szczególne
korzystanie z wód.
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Ministerstwo Środowiska
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zapewnienie komplementarności polityki opłat za wodę, z uwzględnieniem zasady „zwrotu kosztów za usługi wodne”,
wynikającej z uzupełnienia transpozycji artykułu 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wypełnienie przez Polskę tej zasady
do dnia 31 grudnia 2016 r. warunkuje płatności w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020. Stan spełnienia przez
Polskę tego warunku (ex-ante) oraz działania niezbędne do jego wypełnienia ujęto we właściwych, krajowych
programach operacyjnych. Będzie to oznaczało możliwość wydatkowania kwoty sięgającej ok. 2,3 mld euro ze środków
PO IiŚ 2014-2020 oraz ok. 1,2 mld euro ze środków RPO 2014-2020.
Zgodnie z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej państwa członkowskie powinny stosować instrumenty
ekonomiczne, których celem jest racjonalizacja użytkowania zasobów i wynikających z tego strat w środowisku.
Zgodnie z art. 5 i art. 9 oraz załącznikiem III do Ramowej Dyrektywy Wodnej, państwa członkowskie UE zobowiązane
są do opracowania analiz ekonomicznych korzystania z wody dla każdego obszaru dorzecza z uwzględnieniem zwrotu
kosztów usług wodnych opierającego się w szczególności o zasadę „zanieczyszczający płaci”/„użytkownik płaci”.
Analiza ta powinna również uwzględniać koszty środowiskowe oraz zasobowe. Ponadto państwa członkowskie
powinny zapewnić aby instrumenty finansowe, głównie opłaty za pobór wód motywowały użytkowników do
podejmowania działań służących efektywnemu wykorzystaniu zasobów wodnych, w ten sposób przyczyniając się do
osiągnięcia celów środowiskowych, jakie określa dyrektywa.
Aktualnie ustawa – Prawo ochrony środowiska przewiduje szereg zwolnień z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie
ze środowiska, co oznacza, że szereg podmiotów korzystających ze środowiska w istocie nie ponosi z tego tytułu
żadnych obciążeń. Zawężając ten krąg do podmiotów korzystających z wód w sposób szczególny, należy
w szczególności wskazać na zwolnienie z opłat poboru wody na potrzeby energetyki wodnej oraz poboru wody
powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej, na potrzeby nawadniania
wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych
organizmów wodnych. Mając na uwadze pełne wdrożenie wyrażonej w Ramowej Dyrektywie Wodnej zasady zwrotu
kosztów usług wodnych oraz konieczność zapewnienia adekwatnego do potrzeb poziomu finansowania utrzymywania
wód oraz działalności inwestycyjnej w gospodarce wodnej, przewiduje się zniesienie tych zwolnień i objęcie systemem
opłat środowiskowych także tej działalności.
Na konieczność zniesienia przedmiotowych zwolnień z opłat za pobór wody zwracała uwagę Komisja Europejska.
Należy tu wskazać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 czerwca 2016r., dotyczący skargi
o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w którym podkreślono, że art. 9 ust. 2 Ramowej
Dyrektywy Wodnej, zobowiązujący państwa członkowskie do ujęcia w planach gospodarowania wodami w obszarach
dorzeczy, sprawozdania o planowanych krokach dla wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych, które będą
przyczyniać się do osiągniecia celów środowiskowych, nie został transponowany do prawa polskiego. W toku prac nad
przygotowywaniem aktualizacji planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy została dokonana analiza
ekonomiczna, zgodnie z załącznikiem III do Ramowej Dyrektywy Wodnej, która wykazała, że aktualnie zwrot
kosztów usług wodnych jest realizowany na poziomie 22% do 24%, co świadczy o bardzo niskim stopniu wdrożenia w
krajowym porządku prawnym tej jednej z fundamentalnych zasad gospodarowania wodami.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Realizacja upoważnienia zawartego w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia … Prawo wodne
w zakresie ustalenia wysokości jednostkowych stawek opłat, jakie powinny ponosić podmioty za usługi wodne lub za
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szczególne korzystanie z wód.
Rozporządzenie, jako akt wykonawczy do ustawy z dnia … Prawo wodne będzie też służyć wdrażaniu zasady ochrony
wód pod względem ilościowym i jakościowym przez motywacje do ograniczania ilości poboru wód oraz ilości
wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi, a w konsekwencji ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych
w ściekach do wód lub do ziemi. Rozporządzenie może wpłynąć na zwiększenie ilości dostępnych zasobów wód, a zatem
może też wpłynąć na rozwój sektorów zainteresowanych usługami wodnymi lub szczególnym korzystaniem z wód. Celem
rozporządzenia jest również wsparcie działań ograniczających presję na uszczelnianie gruntów i ujmowanie wód
opadowych lub roztopowych w systemy kanalizacji, a następnie wprowadzanie w sposób skoncentrowany do odbiornika.
Regulacje zawarte w rozporządzeniu mogą mieć istotny wpływ na osiągnięcie przez poszczególne jednolite części wód
założonych dla nich celów środowiskowych, w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz na ograniczenie
liczby występujących zjawisk ekstremalnych, w szczególności powodzi.
W części dotyczącej określenia jednostkowych stawek opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
rozporządzenie
stanowi
kontynuację
aktualnie
obowiązujących
regulacji
prawnych
wynikających
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 i 785).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Wysokość opłat jak i forma ich wprowadzenia (grupy docelowe, jakie obejmuje opłata) jest znacząco zróżnicowana
i indywidualna dla każdego z krajów. Np. w przypadku Cypru (wg. danych Europejskiej Agencji Środowiska) opłaty za
wodę dla rolnictwa wahają się od ok. 0,70 do ok. 1,40 zł za 1m3 (przy założeniu 1 euro = 4 zł) pobieranej wody,
w przypadku Hiszpanii taka opłata waha się od ok. 0,09 zł do 0,40 zł za 1 m3 , w przypadku Francji taka opłata – za
wodę pobieraną dla rolnictwa sięga od 0,19 do 0,22 zł za 1 m3. Powyższe opłaty są także często powiększane o opłaty
związane z rodzajem wykorzystywanej wody a w szczególności związane są z regionem prowadzonej działalności
(np. we Francji opłata uzależniona jest od zasobności danego obszaru oraz o dodatkowe narzuty wprowadzone przez
samorząd lokalny). Również sama forma opłaty może być znacząco różna, w części krajów (np. we Włoszech)
wprowadzane są opłaty uzależnione od powierzchni nawadnianych obszarów (opłata za hektar) oraz od wielkości
poboru i położenia geograficznego danego regionu. W przypadku opłat za pobór wód dla celów produkcyjnych oraz
celów socjalno-bytowych są w części krajów powiększone o opłaty mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa
powodziowego obywateli. Przykładem takiego kraju jest chociażby Holandia gdzie tego typu opłata przekracza 4 zł za
1 m3 i co do zasady ma charakter solidarnościowych – z uwagi na uwarunkowania geograficzne tego kraju oraz
znaczące zagrożenie powodzią opłaty środowiskowe w tym kraju są odpowiednio wyższe w stosunku do innych
członków Unii Europejskiej. W związku z powyższym, tj. różnym zakresem opłat (w zakresie ich inkluzyjności
w stosunku do różnych sektorów użytkujących zasoby wodne), ale przede wszystkim potrzeb i zasobności danego kraju
w wodę zakładany system opłat jest w dużym stopniu indywidualny dla sytuacji Polski, a przede wszystkim potrzeb
gospodarki wodnej w Polsce, która to w naszym przypadku pozostaje w dużym stopniu niedofinansowana i wymaga
znaczących nakładów związanych z przyjmowanymi przez Rząd RP dokumentami o charakterze strategicznym.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Jednostki samorządu terytorialnegogminy

Wielkość

Źródło danych
Ustawa z dnia
Prawo wodne (…)

Przedsiębiorcy

Ustawa z dnia …
Prawo wodne (.)

Obywatele

Ustawa z dnia …
Prawo wodne (…)

Rolnicy

Ustawa z dnia …

Oddziaływanie
Ponoszenie opłat
za usługi wodne
lub
szczególne
korzystanie z wód,
Naliczanie opłaty
za zmniejszenie
powierzchni
retencji
Ponoszenie opłat
za usługi wodne
lub
szczególne
korzystanie z wód
Ponoszenie opłat
za usługi wodne
lub
szczególne
korzystanie z wód
Ponoszenie opłat
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Prawo wodne (…)

za usługi wodne
lub
szczególne
korzystanie z wód

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Przedmiotowy projekt rozporządzenia należy poddać konsultacjom społecznym z następującymi instytucjami:
1) wojewodami;
2) marszałkami województw;
3) Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4) Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie;
5) Krajową Izbą Gospodarczą;
6)Krajowa Rada Izb Rolniczych
7) NSZZ „Solidarność”;
8) OPZZ;
9) Polski Przemysł Spirytusowy;
10) Polska Izba Przemysłu Chemicznego;
11) PAK Kopalnia Węgla Brunatnego;
12) GZNF FOSFORY Sp. z o.o.;
13) CIECH S.A.
14) Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie

(0–10)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10 Łącznie
(0–10)
W ujęciu pieniężnym
duże przedsiębiorstwa
- - (w mln zł,
sektor mikro-, małych
- - ceny stałe z …)
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
- - gospodarstwa domowe
W ujęciu niepieniężnym
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
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i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i przyjętych do
obliczeń założeń

W zakresie opłat dotyczących sektora rolnego (określone w interpelacji
sektora spożywczego) jak i pozostałych sektorów gospodarki objętych nową
opłatą stosunek wielkości nowych opłat do wysokości przychodów
przedsiębiorstw nie przekroczy 1% ich przychodów, zaś w części sektorów
ten stosunek nie będzie przekraczał 0,1% przychodów tych przedsiębiorstw.
Jednocześnie nadrzędnym celem pobieranych planowanych opłat jest
realizacja inwestycji w zakresie gospodarki wodnej, w tym związanych
z ochroną przed powodzią oraz przed suszą. Podejmowane działania,
w związku z planowanymi do pozyskania środkami finansowymi będą
wpływały bezpośrednio na zapewnienie zasobów wodnych użytkownikom
tych wód. Co więcej, działania proponowane w zakresie dokumentów
strategicznych (m.in. planów zarządzania ryzykiem powodziowym)
przygotowanych w obszarze gospodarki wodnej będą miały pozytywny
i wymierny wpływ zarówno na obywateli jak i na prowadzących działalność
gospodarczą, jednocześnie ich realizacja jest związana z odpowiednim
wkładem użytkowników zasobów wodnych, zgodnie z art. 9 Ramowej
Dyrektywy Wodnej tj. „zanieczyszczający płaci”/„użytkownik płaci”.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE
tak
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
zwiększenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
wydłużenie czasu na załatwienie
inne:
sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.
tak
nie
nie dotyczy
Komentarz:
Wykonanie postanowień rozporządzenie nie nakłada obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, nie zwiększa
liczby dokumentów ani procedur oraz czasu załatwiania spraw.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Zmniejszenie ilości pobieranych wód i wprowadzanych ścieków do
środowiska pozwoli na osiągnięcie celów środowiskowych przez jednolite
części wód, określone w planach gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy. Będzie to miało wpływ na poprawę stanu środowiska oraz
w konsekwencji na zdrowie ludzi. Stworzy możliwość realizacji inwestycji
niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości zasobów wód
niezbędnych dla zaopatrzenia ludzi w wodę oraz dla zaopatrzenia sektorów
przemysłu. Umożliwi również realizację inwestycji służących ochronie
przed powodzią lub suszą.
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Realizacja postanowień art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie zwrotu kosztów usług wodnych.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ustalenie jednostkowych stawek opłat pozwoli na realizację obowiązku ponoszenia przez podmioty opłat za usługi wodne
lub szczególne korzystanie z wód.
Pierwsze efekty realizacji postanowień rozporządzenia zostaną zweryfikowane podczas dokonywania rocznej oceny
działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, sporządzanej w szczególności na podstawie analizy
sprawozdań z wykonania planu działalności.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

22/04/BS

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi
Na podstawie art. 291 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wysokość jednostkowych stawek opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniu
wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym;

2)

sposób ustalania opłaty podwyższonej, gdy przekroczenie dotyczy więcej niż jednej
substancji albo więcej niż jednego warunku pozwolenia wodnoprawnego albo
pozwolenia zintegrowanego oraz jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań
pozwolenia jest większa od dopuszczalnej.
§ 2. Określa się wysokość jednostkowych stawek opłat podwyższonych w zależności

od:
1)

szkodliwości dla środowiska wodnego substancji, w tym substancji wyrażonych jako
wskaźniki, które zostały wprowadzone do środowiska w wyniku naruszenia warunków
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym;

2)

wielkości

przekroczenia

warunków

dotyczących

stanu

ścieków

określonych

w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym.
§ 3. Wysokość jednostkowych stawek opłat podwyższonych za poszczególne
substancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, za przekroczenie:
1)

dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,

2)

minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,

3)

dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę
masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

– jest określona w załączniku do rozporządzenia, zwanym dalej „załącznikiem”.
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§ 4. Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej ilości
zawiesiny łatwo opadającej za jeden litr wynosi 12,76 zł.
§ 5. Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej
temperatury wprowadzanych ścieków, za jeden m3:
1)

za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5 °C –
wynosi 0,66 zł za każdy stopień przekroczenia;

2)

za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5 °C i więcej –
wynosi 1,32 zł za każdy stopień przekroczenia.
§ 6. Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego

odczynu wprowadzanych ścieków, za jeden m3:
1)

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH – wynosi 1,32 zł;

2)

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH – wynosi 3,30 zł;

3)

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH – wynosi 6,58 zł;

4)

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH – wynosi 12,76 zł.
§ 7. Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego stopnia

rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3
wynosi 12,76 zł.
§ 8. Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego
poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3 wynosi 12,76 zł.
§ 9. 1. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji w ściekach, w tym
substancji wyrażonych jako wskaźnik, dotyczy więcej niż jednej substancji, do ustalenia
opłaty podwyższonej przyjmuje się wszystkie substancje, których dopuszczalna wartość
została przekroczona.
2. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji, w tym substancji wyrażonych
jako wskaźnik, dotyczy więcej niż jednej substancji, wymienionych w liczbie porządkowej
60–76 załącznika, to opłatę podwyższoną ustala się, przyjmując ilość tej substancji, której
przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę podwyższoną.
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3.

Jeżeli

przekroczenie

dotyczy

więcej

niż

jednego

warunku

pozwolenia

wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, ustala się opłatę podwyższoną za
naruszenie każdego z warunków.
4. Jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań określonych w pozwoleniu
wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym jest większa od dopuszczalnej, opłatę
podwyższoną ustala się, dokonując obliczenia substancji, w tym substancji wyrażonej jako
wskaźnik, wprowadzonej do wód lub do ziemi w okresie objętym oceną, z naruszeniem
wymaganych warunków, zgodnie z wzorem:

Si 

S1  S 2  ...  S n
 Qa
N

gdzie:
Si – oznacza ilość danej substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik,
wprowadzonej do wód lub do ziemi z naruszeniem wymaganych warunków, w okresie
objętym oceną,
S1, S2, Sn – oznacza ilość substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik,
wprowadzonej do wód lub do ziemi z naruszeniem wymaganych warunków, w każdej
dobie, dla której próbka nie spełniała warunków pozwolenia,
N – oznacza liczbę próbek pobranych w okresie objętym oceną,
Qa – oznacza ilość ścieków odprowadzonych w okresie objętym oceną.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ...
PREZES RADY MINISTRÓW
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)

WYSOKOŚĆ JEDNOSTKOWYCH STAWEK OPŁAT PODWYŻSZONYCH
ZA POSZCZEGÓLNE SUBSTANCJE
Lp.

Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki

Stawka

1

2

3

1

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloetan (DDT)

1 255,95 zł

2

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

1 255,95 zł

3

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

1 255,95 zł

4

Heksachlorocykloheksan (HCH)

1 255,95 zł

5

Aldryna (C12H8Cl6)

1 255,95 zł

6

Dieldryna (C12H8Cl6O)

1 255,95 zł

7

Endryna (C12H8Cl6O)

1 255,95 zł

8

Izodryna (C12H8Cl6)

1 255,95 zł

9

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)

1 151,66 zł

10

Pentachlorofenol (PCP)
[2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1 -hydroksybenzen] i jego sole

1 151,66 zł

11

Heksachlorobenzen (HCB)

1 151,66 zł

12

Heksachlorobutadien (HCBD)

1 151,66 zł

13

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

1 151,66 zł

14

1,2-dichloroetan (EDC)

1 151,66 zł

15

Trichloroetylen (TRI)

1 151,66 zł

16

Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER)

1 151,66 zł
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17

Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB +
1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

1 151,66 zł

18

Kadm

1 151,66 zł

19

Rtęć

1 151,66 zł

20

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

1 151,66 zł

21

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

1 151,66 zł

22

Absorbowalne związki chloroorganiczne – AOX

863,43 zł

23

Antymon

863,43 zł

24

Arsen

863,43 zł

25

Chlor wolny

863,43 zł

26

Chlor całkowity

863,43 zł

27

Cyjanki wolne

863,43 zł

28

Chrom+6

863,43 zł

29

Lotne związki chloroorganiczne – VOX (Chlorowane
węglowodory lotne)

863,43 zł

30

Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (Benzen, Toluen, Ksylen)

863,43 zł

31

Miedź

863,43 zł

32

Nikiel

863,43 zł

33

Ołów

863,43 zł

34

Siarczki

863,43 zł

35

Srebro

863,43 zł

36

Aldehyd mrówkowy

691,02 zł

37

Chrom ogólny

691,02 zł

38

Bar

691,02 zł

39

Beryl

691,02 zł
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40

Bor

691,02 zł

41

Cyjanki związane

691,02 zł

42

Cynk

691,02 zł

43

Cyna

691,02 zł

44

Kobalt

691,02 zł

45

Molibden

691,02 zł

46

Selen

691,02 zł

47

Tal

691,02 zł

48

Tytan

691,02 zł

49

Wanad

691,02 zł

50

Akrylonitryl

460,65 zł

51

Fenole lotne (index fenolowy)

460,65 zł

52

Kaprolaktam

460,65 zł

53

Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne
anionowe)

460,65 zł

54

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne
niejonowe)

460,65 zł

55

Suma surfaktantów anionowych i niejonowych

460,65 zł

56

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

460,65 zł

57

Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)

460,65 zł

58

Rodanki

460,65 zł

59

Fluorki

263,25 zł

60

Azot ogólny

26,31 zł

61

Azot amonowy

26,31 zł

62

Azot azotanowy

26,31 zł
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63

Azot azotynowy

26,31 zł

64

Fosfor ogólny

26,31 zł

65

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

26,31 zł

66

Glin

15,81 zł

67

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową
(ChZTCr)

15,81 zł

68

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

15,81 zł

69

Potas

15,81 zł

70

Siarczyny

15,81 zł

71

Sód

15,81 zł

72

Żelazo ogólne

15,81 zł

73

Zawiesina ogólna

4,87 zł

74

Chlorki

4,87 zł

75

Siarczany

4,87 zł

76

Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

4,87 zł
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UZASADNIENIE
Niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków ustalania opłat
podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 291 ustawy z dnia ... – Prawo wodne.
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków ustalania opłat
podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
stanowi kontynuację regulacji zawartych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
20 grudnia 2005 r., w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2005 r. poz. 2177,
z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 310 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.). Opłaty podwyższone będą
ponosić podmioty w przypadku naruszenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do
ziemi określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Projekt rozporządzenia ma na celu ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających
wprowadzanych do środowiska przez podmioty korzystające z usług wodnych w zakresie
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Opłaty podwyższone są instrumentem
wspierającym realizację postanowień ustawy z dnia ... – Prawo wodne dotyczących ochrony
wód przed zanieczyszczeniem. Regulacje zawarte w rozporządzeniu mogą mieć również
istotne znaczenie dla osiągnięcia przez jednolite części wód celów środowiskowych,
określonych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt

rozporządzenia

nie

zawiera

przepisów

technicznych

w

rozumieniu

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039
oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków 24.03.2017 r.
ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
Źródło: art. 291 ustawy z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. poz. ...)
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Nr w wykazie prac …
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Andrzej Kulon,
mail: andrzej.kulon@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt przedmiotowego rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 291 ust. 1 ustawy z dnia … –
Prawo wodne. Projekt rozporządzenia określa stawki opłat podwyższonych za przekroczenie przez podmiot warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określonych w pozwoleniach wodnoprawnych lub zintegrowanych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi stanowi kontynuację regulacji zawartych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r., w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za
przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2005 r. poz. 2177, z późn. zm.),
wydanego na podstawie art. 310 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.
poz. 672, z późn. zm.).Rozporządzenie będzie nadal służyć wdrażaniu zasady ochrony wód pod względem jakościowym
przez ograniczenie ilości wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi oraz ilości substancji zanieczyszczających
wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W państwach członkowskich UE jest realizowana zasada zwrotu kosztów usług wodnych przez wnoszenie opłat za
usługi wodne.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Jednostki samorządu
terytorialnego – gminy

Wielkość

Źródło danych
Ustawa z dnia ... – Prawo
wodne (….)

Przedsiębiorcy

Ustawa z dnia ... – Prawo
wodne (….)

Obywatele

Ustawa z dnia … –
Prawo wodne (….)

Rolnicy

Ustawa z dnia … Prawo
wodne (…)

Oddziaływanie
Ponoszenie opłat
podwyższonych za
przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi.
Ponoszenie opłat
podwyższonych za
przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi.
Ponoszenie opłat
podwyższonych za
przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi.
Ponoszenie opłat
podwyższonych za
przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi.
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Przedmiotowy projekt rozporządzenia należy poddać konsultacjom społecznym z następującymi instytucjami:
1) wojewodami;
2) marszałkami województw;
3) Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
4) Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie;
5) Krajową Izbą Gospodarczą;
6) Krajowa Rada Izb Rolniczych
7) NSZZ „Solidarność”;
8) OPZZ;
9) Polski Przemysł Spirytusowy;
10) Polska Izba Przemysłu Chemicznego;
11) PAK Kopalnia Węgla Brunatnego;
12) GZNF FOSFORY Sp. z o.o.;
13) CIECH S.A.
14) Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie
(0–10)

0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i przyjętych
do obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie
(0–10)
W ujęciu pieniężnym duże przedsiębiorstwa (w mln zł,
sektor mikro-, małych ceny stałe z … r.)
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa Brak
niepieniężnym
sektor mikro-, małych Brak
i średnich
przedsiębiorstw
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rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Brak

Dodatkowe
informacje, w tym
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie źródeł
i przedsiębiorczość.
danych i przyjętych
do obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE
tak
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie
sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Wykonanie postanowień rozporządzenie nie nakłada obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, nie zwiększa
liczby dokumentów ani procedur oraz czasu załatwiania spraw.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
Ograniczenie ilości wprowadzanych ścieków do środowiska oraz ograniczenie
wprowadzania do środowiska ścieków nienależycie oczyszczonych pozwoli na osiągnięcie
Omówienie wpływu
celów środowiskowych przez jednolite części wód, określonych w planach gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy. Będzie to miało wpływ na poprawę stanu środowiska oraz
w konsekwencji na zdrowie ludzi. Może również zwiększyć ilość dostępnych zasobów wód.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się wejście w życie rozporządzenia dnia ... Wejście w życie rozporządzenia umożliwi realizację postanowień
ustawy z dnia … – Prawo wodne w zakresie nakładania na podmioty naruszające warunki wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia … – Prawo wodne w zakresie przepisów o charakterze
sankcyjnym – za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, ustalonych w pozwoleniach
wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. Efektem jego wejścia w życie będzie możliwość ustalenia
wysokości opłaty podwyższonej podmiotowi naruszającemu warunki pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia
zintegrowanego.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

27/04/EP

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia

w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni
Na podstawie art. 311 ust. 2 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. …) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

śródlądowe drogi wodne i ich odcinki, stanowiące własność Skarbu Państwa,
usytuowane na śródlądowych wodach powierzchniowych, oraz przyporządkowuje te
drogi wodne i ich odcinki do właściwych regionalnych zarządów gospodarki wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie;

2)

3)

jednostkowe stawki należności za:
a)

żeglugę pustych statków towarowych,

b)

żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych,

c)

przewóz towarów statkami towarowymi oraz holowanie i spław drewna,

d)

za korzystanie ze śluz lub pochylni:
–

za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 7:00 do 19:00,

–

za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 19:00 do 7:00;

wzór formularza do składania deklaracji przez podmioty obowiązane do ponoszenia
należności.

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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§ 2. Śródlądowe drogi wodne i ich odcinki stanowiące własność Skarbu Państwa, za
korzystanie z których uiszcza się należności, są określone w załączniku nr 1 do
rozporządzenia.
§ 3. Określa się jednostkowe stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg
wodnych, wynoszące:
1)

za przewóz towarów, za jeden tonokilometr:
a)

na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od
km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 – 0,74gr,

b)

na drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km
176,2 rzeki Noteć oraz na węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa
i Wisła Martwa – 0,68 gr,

c)

na pozostałych drogach wodnych wymienionych w załączniku nr 1 do
rozporządzenia – 0,59 gr;

2)

za żeglugę pustych statków towarowych lub barek, za jeden tonokilometr nośności
wymierzonej statku lub barki – 0,12 gr (od iloczynu jednej tony nośności i jednego
kilometra drogi wodnej przebytej przez statek);

3)

za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku
i jednego kilometra przebytej drogi wodnej – 1,78 gr;

4)

za holowanie i spław drewna, za jeden tonokilometr, równoważny iloczynowi objętości
1,45 m3 drewna przemieszczonego na odległość jednego kilometra drogi wodnej –
według stawki za przewóz towarów, określonej w pkt 1.
§ 4. 1. Dla ustalenia należności za korzystanie z drogi wodnej długość trasy przebytej

przez statek określa się według kilometraża drogi wodnej.
2. Za żeglugę statków pasażerskich lub wycieczkowych należność ustala się od iloczynu
ilości miejsc pasażerskich na statku i długości drogi przebytej przez statek w jednym rejsie.
§ 5. Określa się stawki należności za korzystanie ze śluz lub pochylni wynoszące:
1)

za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię statku, zestawu pchanego lub
holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu),
statku pasażerskiego lub wycieczkowego, urządzenia pływającego przeznaczonego lub
używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji
kruszyw oraz obiektu pływającego (powyżej 20 m długości), za każdy statek, zestaw,
barkę, tratwę, holownik, pchacz (niewchodzący w skład zestawu), urządzenie pływające
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przeznczone lub używane do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub
eksploatacji kruszyw oraz obiekt pływający (powyżej 20 m długości):

2)

a)

w godzinach od 7:00 do 19:00 – 15,50 zł,

b)

w godzinach od 19:00 do 7:00 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy – 16,26 zł;

za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię statku przeznaczonego do uprawiania
sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (do 20 m długości lub do przewozu nie
więcej niż 12 pasażerów), za każdy statek:

3)

a)

w godzinach od 7:00 do 19:00 – 7,20 zł,

b)

w godzinach od 19:00 do 7:00 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy 14,40 zł;

za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy
kajak lub łódź wiosłową:
a)

w godzinach od 7:00 do 19:00 – 4,10 zł,

b)

w godzinach od 19:00 do 7:00 oraz w dni świąteczne i wolne od pracy – 8,20 zł.

§ 6. Za śluzowanie zestawu pchanego, holowanego lub sprzężonego, który wymaga
rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, ustala się należność za śluzowanie każdego
członu, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowości
śluzy; należność ustala się według stawki określonej w § 5 pkt 1.
§ 7. Za śluzowanie lub przejście przez pochylnię razem kilku jednostek pływających
należność ustala się i pobiera osobno za każdą jednostkę pływającą według stawki zależnej
od rodzaju i wielkości jednostki pływającej, określonej w § 5,
§ 8. Za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz za śluzowanie lub przejście
przez pochylnię jednostek pływających należność pobierają właściwe regionalne zarządy
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, przyporządkowane do
określonych dróg wodnych lub ich odcinków:
1)

2)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach:
a)

na Kanale Gliwickim,

b)

na Kanale Kędzierzyńskim,

c)

na Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 98,6;

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – na rzece Odrze od km 98,6 do
km 282,5 i znajdujących się na powyższym odcinku szlakach oraz kanałach
żeglownych, w tym na szlaku głównym i bocznym we Wrocławiu;
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3)

4)

5)

6)

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
a)

na Kanale Bydgoskim od km 14,8 do km 38,9 i rzece Noteci dolnej,

b)

na rzece Noteci Górnej i Kanale Górnonoteckim,

c)

na Kanale Ślesińskim;

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
a)

na rzece Nogacie, Szkarpawie i Martwej Wiśle oraz Kanale Jagiellońskim,

b)

na Kanale Elbląskim i na Kanale Bartnickim,

c)

na rzece Brdzie i Kanale Bydgoskim od km 14,4 do km 14,8,

d)

na rzece Elbląg od km 0,0 do km 4,1;

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie:
a)

na odcinku rzeki Wisły od Płocka do Włocławka,

b)

na Kanale Żerańskim,

c)

na kanałach w systemie Wielkich Jezior Mazurskich,

d)

na Kanale Augustowskim;

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – na rzece Wiśle od km 0,0 do km
37,5 i od km 57,8 do km 92,6 oraz na Kanale Łączańskim.
§ 9. Wzór formularza deklaracji, o której mowa w § 1 pkt. 3, jest określany w załączniku

nr 2 do rozporządzenia.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … .
MINISTER ŚRODOWISKA
w porozumieniu
MINISTER GOSPODARKI
MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ

–5–
Załączniki
do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia ... (poz. …)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE I ICH ODCINKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU
PAŃSTWA, ZA KORZYSTANIE Z KTÓRYCH UISZCZA SIĘ NALEŻNOŚCI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)

22)
23)

Kanał Gliwicki
– od km 0,0 do km 41,2;
Kanał Kędzierzyński
– od km 0,0 do km 5,6;
rzeka Odra oraz znajdujące się na tym odcinku szlaki oraz kanały żeglowne w tym
główny szlak żeglowny we Wrocławiu
– od km 94,9 do km 282,5;
szlak boczny Odry w m. Wrocław
od śluzy Opatowice do śluzy Miejskiej
– dł. 15,4 km;
rzeka Brda
– od km 0,0 do km 14,4;
Kanał Bydgoski
– od km 14,4 do km 38,9;
rzeka Noteć
– odcinek dolny od Kanału Bydgoskiego
– od km 38,9 do km 176,2;
rzeka Noteć
– odcinek górny do Kanału Górnonoteckiego
– od km 59,5 do km 121,6;
Kanał Górnonotecki
– od km 121,6 do km 146,6;
Kanał Ślesiński
– od km 0,0 do km 32,0;
rzeka Wisła
– od km 0,0 do km 37,5
oraz od km 57,8 do km 92,6;
rzeka Wisła od Płocka do Włocławka
– od km 633,0 do km 675,0;
Kanał Łączański
– od km 0,0 do km 17,2;
Kanał Żerański
– od km 0,0 do km 17,2;
rzeka Nogat
– od km 0,0 do km 62,0;
rzeka Szkarpawa
– od km 0,0 do km 25,4;
rzeka Martwa Wisła
– od km 0,0 do km 11,5;
Kanał Jagielloński
– od km 0,0 do km 4,7;
system Kanału Elbląskiego
– od Miłomłyna (km 0,0) do:
Jeziora Druzno (km 59,4) (wraz
z jeziorem),
Jeziora Szeląg Wlk. (km 21,4)
oraz Jeziora Jeziorak (km 11,5);
Kanał Bartnicki
– od km 0,0 do km 1,0;
kanały w systemie Wielkich Jezior Mazurskich:
a) kanał śluzowy w Guziance
– od km 13,5 do km 14,0,
b) Kanał Jegliński
– od km 1,3 do km 6,55,
c) Kanał Tałteński
– od km 33,0 do km 34,60,
d) Kanał Mioduński
– od km 37,05 do km 38,97,
e) Kanał Szymoński
– od km 40,34 do km 42,70,
f) Kanał Łuczański
– od km 61,80 do km 63,93,
g) Kanał Węgorzewski
– od km 85,15 do km 86,07,
Kanał Augustowski
– od km 0,0 do km 80,0,
rzeka Elbląg
– od km 0,0 do km 4,1.
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR DEKLARACJI
...............................................

adresat: ……………………………………………………

(nazwa i adres zakładu /armatora/)

……………………………………………………………

…………………………….

NIP: ......................

Deklaracja o korzystaniu ze śródlądowych dróg wodnych i liczbie śluzowań/lub przejść przez pochylnię*
w miesiącu .......... 20…... r.
...............................
(miejscowość i data sporządzenia
informacji)
Część A: dla statków towarowych i zestawów lub spławu drewna
Lp.

1

1)

Rodzaj statku (obiektu
pływającego)
---------------Nr rejestru
administracyjnego

2

Data i
miejsce
początku
rejsu
(dzień i
miejsce)

Nazwa
drogi
wodnej
--------Trasa
przejazdu

3

4

Podaje się w przypadku pływania bez ładunku.
...........................
(podpis osoby upoważnionej)

Masa
Nośność
Długość ładunku wymierzona
trasy (w
(w
statku pustego
km)
tonach) (w tonach)1)

5

6

7

Liczba śluzowań w godz.:

700- 1900

1900- 700

8

9
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Część B:
Lp.

1

dla statków pasażerskich, wycieczkowych, statków przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (do 20 m
długości lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów)
Rodzaj statku (obiektu
Data i
Nazwa
Liczba
Ilość miejsc
Liczba śluzowań lub
pływającego)
miejsce
drogi
Długość rejsów w pasażerskich przejść przez przechylnię w
---------------początku
wodnej
trasy (w
dniu
na statku
godz.:
Nr rejestru
rejsu
--------km)
pływania
administracyjnego
(dzień i
Trasa
miejsce)
przejazdu

2

3

4

...........................
(podpis osoby upoważnionej)
*
Niepotrzebne skreślić.

5

6

7

700- 1900

1900- 700

8

9
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego
w art. 311 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne. Przepis ten upoważnia Ministra
Środowiska do określenia w drodze rozporządzenia śródlądowych dróg wodnych i ich
odcinków, stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach
powierzchniowych, oraz przyporządkowania tych dróg i ich odcinków do właściwych
regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, jak
również określenia jednostkowych stawek należności za: żeglugę pustych statków
towarowych, żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, przewóz towarów statkami
towarowymi oraz holowanie i spław drewna, za korzystanie ze śluz lub pochylni odrębnie
w godzinach od 7.00 do 19.00 i odrębnie w godzinach od 19.00 do 7.00, a także do określenia
wzoru formularza do składania deklaracji przez podmioty obowiązane do ponoszenia
należności za korzystanie z dróg, bądź ich odcinków i urządzeń wodnych.
W związku z uchwaleniem nowej ustawy, normującej zasady gospodarki wodnej –
ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) konieczne stało się wydanie nowego
rozporządzenia, regulującego na nowo zasady korzystania z dróg wodnych, ich odcinków
oraz urządzeń wodnych.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

–9–
Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie w sprawie należności za
korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Data sporządzenia:
23 03 2017

Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 311 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …)
Nr w wykazie prac Rady Ministrów

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Karolina Majewska-Otawska, tel: 22 579 2025
e-mail: karolina.majewska-otawska@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie określa śródlądowe drogi wodne i ich odcinki, stanowiące własność Skarbu Państwa, usytuowane na
śródlądowych wodach powierzchniowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz przyporządkowuje te drogi wodne
i ich odcinki do właściwych regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie oraz
reguluje jednostkowe stawki należności za żeglugę pustych statków towarowych, statków pasażerskich
i wycieczkowych, przewóz towarów statkami towarowymi oraz holowanie i spław drewna oraz za korzystanie ze śluz
lub pochylni:
– za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 7:00 do 19:00,
– za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 19:00 do 7:00.
W załączniku nr 2 do rozporządzenia określony został także wzór formularza do składania deklaracji przez podmioty
obowiązane do ponoszenia należności za korzystanie z dróg, bądź ich odcinków i urządzeń wodnych.
Projekt rozporządzenia powstał na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 28 ustawy z dnia ... – Prawo wodne
(Dz. U. z … poz. …).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rozporządzenie porządkuje i przyporządkowuje drogi wodne do właściwych regionalnych zarządów gospodarki wodnej
PGWP, co, w stosunku do obecnie funkcjonującego rozporządzenia jest rozwiązaniem nowym.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Rozporządzenie stanowi
podstawę do
przyporządkowania
poszczególnym jednostkom
zarządzającym gospodarką
wodną obszarów ich
administracyjnego władztwa.
Podmioty uprawiające
KZGW, RZGW, Urząd Morski Konieczność dostosowania się
zawodowo żeglugę
w Gdyni, Urząd Morski
do regulacji obowiązujących na
śródlądową i zajmujące się
w Słupsku.
terenie określonej kategorii
przewozem ładunków lub
wód i konieczność ponoszenia
pasażerów.
opłat za korzystanie z dróg
wodnych, ich odcinków bądź
urządzeń wodnych.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Grupa
Instytucje zarządzające
gospodarką wodną
(regionalnego zarządy
gospodarki wodnej
PGWWP)

Wielkość
7

Źródło danych
Dane własne za 2014 r. (na
podstawie informacji z KZGW)

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów
z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) projekt
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rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa
Cyfryzacji i Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia należy poddać konsultacjom publicznym i opiniowaniu z następującymi
instytucjami:
1) Związek Polskich Armatorów Śródlądowych,
2) Żegluga Ostródzko-Elbląska,
3) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
4) Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,
5) Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
6) Marszałek Województwa Pomorskiego,
7) Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku,
8) Wojewoda Pomorski,
9) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
10) Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku,
11) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
12) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
13) Urząd Morski w Słupsku,
14) Urząd Morski w Gdyni,
15) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
16) Krajowa Izba Gospodarcza,
17) Państwowa Rada Ochrony Środowiska,
18) Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
19) Krajowa Rada Gospodarki Wodnej,
20) Krajowy Związek Spółek Wodnych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0–10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ceny stałe z … r.)
0

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń

1

Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych.
Proponowane regulacje nie będą generowały kosztów finansowych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu

duże przedsiębiorstwa

Skutki
1

0
-

-

2
-

3
-

5
-

Łącznie
(0–10)

10
-

-
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pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do obliczeń
założeń

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedmiotowa regulacja nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność
gospodarki, w tym rozwój przedsiębiorczości w szczególności małych
i średnich przedsiębiorstw jak również na indywidualną sytuację obywateli.

-

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało znaczącego wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę,
obywateli i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE
X nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne: konieczność ujednolicenia procedur
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
X nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
X inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Zmiany wprowadzone w projekcie rozporządzenia są niezbędne dla zachowania jednolitości
systemu prawnego i spójności regulacji prawnych.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustaw z dnia … – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Wprowadzane projektem zmiany nie uzasadniają potrzeby ewaluacji efektów projektu.
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13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne.

31/04-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia
w sprawie przyjęcia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły2)

Na podstawie art. 320 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, który
stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
MINISTER ŚRODOWISKA

1)

2)

3)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 200/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1 ...).
Projekt wdraża również przepisy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
(Dz. Urz. WE. L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1911 i 1958), które traci
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 562 ust. 2 ustawy z dnia ... ustawy –
Prawo wodne (Dz. U. poz. …).
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia … (poz. ...)
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Załącznik w opracowaniu
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej ustanowionej w art. 320
ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...), która Ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej do przyjęcia, w drodze rozporządzenia, planów gospodarowania wodami
na obszarze dorzeczy i jego kolejnych aktualizacji.
Projekt wdraża również przepisy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE. L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm), który
nałożył na państwa członkowskie obowiązek aktualizacji planów gospodarowania wodami
najpóźniej w ciągu 15 lat od dnia wejścia w życie tej dyrektywy. Jednocześnie opracowanie
i przyjęcie planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy oraz ich aktualizacji
stanowi wypełnienie warunku ex-ante, o którym mowa w załączniku XI Warunki wstępne
(część I Tematyczne warunki wstępne cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska
i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami) do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. WE. L 347 z 20.12.2013, str. 320–469).
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1911 i 1958), które traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 546 ust. 2 ustawy z dnia … ustawy – Prawo wodne
(Dz. U. poz. …). Minister Środowiska ma obowiązek wydać nowe rozporządzenie w sprawie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły do dnia 31 grudnia 2021 r.
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przyjęcia planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Departament Zasobów Wodnych MŚ

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Ustawa – Prawo wodne
Prawo UE –Dyrektywa 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej (Dz. Urz. WE. L 327
z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.)
Nr w wykazie prac
……………..

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Przyjmowany niniejszym rozporządzeniem plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowi
wykonanie upoważnienia zawartego w art. 320 ustawy z dnia … – Prawo wodne, które zobowiązuje Radę Ministrów do
przyjęcia i aktualizacji ww. planu.
Konieczność wydania niniejszego zestawu wynika z przepisów dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej
(Dz. Urz. WE. L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Prezes Państwowego
1
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Główny Inspektor Ochrony 1
Środowiska
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Oddziaływanie

Projekt planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzeczy, zgodnie z wymogami art. 320 – Prawa
wodnego, zostanie uzgodniony z członkami Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji z następującymi podmiotami:
1. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
3. Instytutowi Ochrony Środowiska;
4. Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
5. Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu;
6. WWF Polska;
7. Klubu Przyrodników.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany termin
konsultacji dokumentu to 14 dni.

–6–
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dochody ogółem
budżet państwa

Źródła finansowania

Nie dotyczy.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Przedmiotowe rozporządzenie nie powoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)

-

-

W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Skutki
1

2

3

5

10

-

-

-

-

-

Łącznie
(0–10)
-

-

-

-

-

-

-

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

-

-

-

-

-

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
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Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE(szczegóły w odwróconej tabeli X nie
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

X zwiększenie liczby dokumentów?
zwiększenie liczby procedur?
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:
Wprowadzane obciążenia nie wykraczają poza te, które są wymagane prawem krajowym i europejskim.
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
X środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

32/04-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy1)
Na podstawie art. 321 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. …) zarządza się,
co następuje:
§ 1.

Rozporządzenie

określa

szczegółowy

zakres

opracowywania

planów

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym:
1)

szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów;

2)

zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na
stan wód powierzchniowych i wód podziemnych;

3)

wymagania, jakie należy spełnić przy ustalaniu celów środowiskowych;

4)

zakres analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód;

5)

częstotliwość weryfikacji pozyskiwanych informacji i sporządzanych dokumentów.
§ 2. 1. Szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów

gospodarowania wodami obejmuje:
1)

ogólną charakterystykę obszaru dorzecza, w tym:
a)

dla wód powierzchniowych:
–

graficzne przedstawienie w obowiązującym państwowym systemie odniesień
przestrzennych położenia i granic jednolitych części wód powierzchniowych,
zwanych dalej „JCWP”,

–

graficzne przedstawienie w obowiązującym państwowym systemie odniesień
przestrzennych ekoregionów i typów JCWP,

1)

Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), dyrektywę 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich
stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19, z późn. zm.).
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b)

dla wód podziemnych – graficzne przedstawienie w obowiązującym państwowym
systemie odniesień przestrzennych położenia i granic jednolitych części wód
podziemnych, zwanych dalej „JCWPd”;

2)

wyniki państwowego monitoringu środowiska, wraz z przedstawieniem ich na mapie,
dla ustalenia:
a)

stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód
powierzchniowych oraz stanu wód powierzchniowych w obszarach chronionych,
o których mowa w art. 316 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, zwanej dalej „ustawą –
Prawo wodne”,

b)
3)

stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych;

dane o wartościach progowych elementów fizykochemicznych i ich zmianach dla oceny
stanu chemicznego JCWPd, ustalonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo wodne;

4)

informacje o sposobie oceny stanu chemicznego JCWPd, w której uwzględniono
przekroczenia wartości progowych elementów fizykochemicznych w poszczególnych
punktach pomiarowych;

5)

dane o szacowanych poziomach ufności, niepewności i dokładności wyników badań
w ramach

monitoringu

wód

dla

elementów

fizykochemicznych,

chemicznych

i biologicznych;
6)

dane o wodach śródlądowych powierzchniowych i podziemnych, z ich wstępną oceną
przeprowadzoną przy uwzględnieniu kryterium wykorzystania w celu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

7)

informacje o sposobie stwierdzenia, że dla JCWPd lub grup JCWPd występuje znaczący
i utrzymujący się trend wzrostu stężenia wszelkiego typu zanieczyszczeń lub ma miejsce
odwrócenie tego trendu, ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie
art. 349 ust. 1 ustawy – Prawo wodne;

8)

analizę trendów wykrytych zanieczyszczeń, przeprowadzoną dla JCWPd, na których
obszarze znajdują się punktowe źródła zanieczyszczeń lub skażenia powierzchni terenu
stanowiące zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych, dla ustalenia, że
zanieczyszczenia ze skażonych miejsc:
a)

nie rozprzestrzeniają się,

b)

nie powodują pogarszania stanu chemicznego dla jednolitej części wód
podziemnych lub grupy takich części,
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c)

nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska

ustaloną na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 349 ust. 1 ustawy – Prawo
wodne;
9)

wyszczególnienie przyczyn wyznaczenia punktu początkowego dla identyfikacji
znaczących i utrzymujących się trendów wzrostowych stężenia wszelkiego typu
zanieczyszczeń JCWPd oraz odwrócenia tych trendów, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 349 ust. 1 ustawy – Prawo wodne;

10) podsumowanie działań zawartych w zestawie działań, o których mowa w art. 323
ustawy – Prawo wodne, oraz informacje o działaniach zastosowanych w celu
niedopuszczenia do wzrostu zanieczyszczeń wód morskich;
11) informacje dotyczące prognozowanych zmian klimatu z uwzględnieniem wpływu tych
zmian na zasoby wodne;
12) tabelę dotyczącą jakości pomiarów i badań w monitoringu jcwp oraz jcwpd,
uzyskiwanych metodykami referencyjnymi określonymi w przepisach wydanych na
podstawie art. 349 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, zawierającą granice oznaczalności tych
metodyk referencyjnych oraz informacje na temat niepewności pomiaru w ramach tych
metodyk referencyjnych;
13) uzasadnienie częstotliwości monitorowania substancji priorytetowych, określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy – Prawo wodne, jeżeli odstępy
czasowe między poszczególnymi działaniami monitorującymi są dłuższe niż jeden rok;
14) podsumowanie działań podjętych w celu zapobiegania chemicznemu zanieczyszczeniu
wód powierzchniowych, zawierające w szczególności opis wpływu tych działań na
JCWP.
2. Zakres informacji koniecznych do sporządzania planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy w odniesieniu do wartości progowych elementów fizykochemicznych dla
oceny stanu chemicznego JCWPd, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się i przetwarza zgodnie
z odpowiednim w tym zakresie postępem naukowo-technicznym oraz gromadzi w sposób
umożliwiający przesyłanie, przetwarzanie danych, przeprowadzanie analiz, sporządzanie
raportów, a także graficzną prezentację w formie map poglądowych, przy użyciu systemów
informacji geograficznej (GIS).
§ 3. 1. W celu opracowania ogólnej charakterystyki obszaru dorzecza, o której mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, zakresu identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych
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oraz oceny ich wpływu na stan JCWP stosuje się metodologię, która jest określona
w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. W celu opracowania ogólnej charakterystyki obszaru dorzecza, o której mowa w § 2
ust. 1 pkt 1 lit. b, zakresu identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych oraz
oceny ich wpływu na stan JCWPd stosuje się metodologię, która jest określona w załączniku
nr 3 do rozporządzenia.
§ 4. Przy ustalaniu celów środowiskowych uwzględnia się wpływ na stan wód nowych
zmian

właściwości

fizycznych

oraz

działań

realizowanych

zgodnie

z

zasadą

zrównoważonego rozwoju, ustalonych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.).
§ 5. 1. Zakres analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód obejmuje:
1)

analizę usług wodnych w obszarze dorzeczy i stopnia zwrotu ich kosztów, przy
uwzględnieniu wkładu wniesionego przez użytkowników wód oraz kosztów
środowiskowych i zasobowych;

2)

informacje związane z dokonaniem wyboru najefektywniejszych ekonomicznie
kombinacji działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju w odniesieniu
do sposobów korzystania z wód, opartego na oszacowaniach potencjalnych kosztów
tych działań, przy uwzględnieniu wkładu wniesionego przez użytkowników wód.
2. W ramach analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się długoterminowe

prognozy zapotrzebowania na wodę i zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi oraz w miarę potrzeby:
1)

oszacowania dotyczące wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi;

2)

ocenę inwestycji związanych z gospodarką wodną, z uwzględnieniem prognozy rozwoju
tych inwestycji.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

PREZES RADY MINISTRÓW

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
(Dz. U. z 2013 r. poz. 578 oraz z 2016 r. poz. 1973), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia ... ustawy – Prawo wodne (Dz. U. poz. …).
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Załączniki
do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
z dnia ... (poz. ...)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZAKRES

INFORMACJI

KONIECZNYCH

DO

SPORZĄDZANIA

PLANÓW

GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY W ODNIESIENIU DO
WARTOŚCI PROGOWYCH ELEMENTÓW FIZYKOCHEMICZNYCH DLA OCENY
STANU CHEMICZNEGO JCWPd
1. Zakres informacji koniecznych do sporządzania planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy w odniesieniu do wartości progowych elementów fizykochemicznych dla
oceny stanu chemicznego JCWPd obejmuje:
1) sposób

określenia

wartości

progowych

dla

zanieczyszczeń

i

wskaźników

zanieczyszczenia;
2) informacje o każdej JCWPd lub grupach takich części wód uznanych za zagrożone
nieosiągnięciem dobrego stanu chemicznego dla wód podziemnych, w tym o:
a)

wielkości JCWPd,

b

każdej substancji zanieczyszczającej lub substancji wyrażonej jako wskaźnik, która

powoduje, że JCWPd uznaje się za zagrożoną,
c)

celach dotyczących jakości środowiska, z którymi związane jest zagrożenie, w tym

aktualnych lub potencjalnych uzasadnionych sposobach wykorzystania wód podziemnych lub
ich funkcjach,
d) związku między JCWPd a wodami powierzchniowymi pozostającymi w związku
hydraulicznym oraz związku pomiędzy JCWPd a bezpośrednio od nich zależnymi
ekosystemami lądowymi,
e)

w przypadku naturalnie występujących substancji – naturalnych poziomach tła

w JCWPd,
f)

w przypadku gdy wartości progowe zostały przekroczone – zaistniałych przekroczeniach;

3) wartości progowe, niezależnie od tego, czy mają zastosowanie na poziomie kraju, obszaru
dorzecza, części międzynarodowego dorzecza znajdującego się na terytorium danego państwa
członkowskiego lub JCWPd, lub grupy takich części;
4) dane o współzależności między wartościami progowymi a każdym z poniższych
elementów:

–6–

a)

w przypadku naturalnie występujących substancji – poziomami tła,

b) wodami powierzchniowymi pozostającymi w związku hydraulicznym i ekosystemami
lądowymi bezpośrednio zależnymi od wód podziemnych,
c)

celami dotyczącymi jakości środowiska i innymi normami służącymi ochronie wód,

obowiązującymi na poziomie krajowym, unijnym lub międzynarodowym,
d) wszelkimi

istotnymi

informacjami

dotyczącymi

substancji

zanieczyszczających

w zakresie ich własności toksycznych, ekotoksycznych, trwałości, potencjału bioakumulacji
i zdolności do dyspersji;
5) metodykę ustalania poziomów tła;
6) wyniki oceny stanu chemicznego JCWPd, dokonanej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 38a ust. 1 ustawy - Prawo wodne.
2. Każdy przypadek braku wykorzystania w planach gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy informacji, o których mowa w ust. 1, wymaga przedstawienia uzasadnienia w tych
planach.
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
METODOLOGIA OPRACOWANIA OGÓLNEJ CHARAKTERYSTYKI OBSZARU
DORZECZA,

ZAKRESU

IDENTYFIKACJI

ZNACZĄCYCH

ODDZIAŁYWAŃ

ANTROPOGENICZNYCH ORAZ OCENY ICH WPŁYWU NA STAN JCWP
CZĘŚĆ A.
CHARAKTERYSTYKA TYPÓW JCWP
Położenie i granice oraz wstępna charaktery styka wszystkich JCWP jest wykonywana
według następującej metodologii:
1. W granicach obszaru dorzecza zalicza się do jednej z następujących kategorii wód
powierzchniowych: rzeki, jeziora, wody przejściowe lub wody przybrzeżne, lub jako sztuczne
lub silnie zmienione części wód.
2. Dla każdej kategorii wód powierzchniowych odpowiednie JCWP obszaru dorzecza są
różnicowane według typu. Typy te ustala się przy zastosowaniu systemu A lub systemu B,
wyszczególnionych w części B załącznika.
3. Stosując system A, JCWP w granicach obszaru dorzecza są różnicowane w pierwszej
kolejności zgodnie z ekoregionami z części B załącznika. JCWP w ramach każdego
ekoregionu są następnie różnicowane według typów JCWP zgodnie z parametrami podanymi
dla systemu A.
4. Stosując system B, należy uzyskać co najmniej taki sam stopień zróżnicowania, jaki
zostałby osiągnięty przy użyciu systemu A. Zgodnie z tym JCWP w granicach obszaru
dorzecza są różnicowane na typy przy użyciu wartości dla takich parametrów, które są
wymagane do zapewnienia wiarygodnego określenia specyficznych biologicznych warunków
referencyjnych dla danego typu.
5. W przypadku sztucznych i silnie zmienionych JCWP dokonuje się różnicowania zgodnie
z parametrami stosowanymi do takiej kategorii wód powierzchniowych, która przypomina
najbardziej daną sztuczną lub silnie zmienioną JCWP.
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CZĘŚĆ B.
EKOREGIONY I TYPY JCWP
1. Rzeki
SYSTEM A

Ustalona typologia

Ekoregiony: Równiny Centralne, Równiny Wschodnie,
Wyżyny Centralne, Karpaty

Typ

Typologia wysokościowa (m n.p.m.)
górski: > 800 m
wyżynny: od 200 do 800 m
nizinny: < 200 m
Typologia wielkościowa oparta na obszarze zlewni
mały: od 10 do 100 km2
średni: od > 100 do 1000 km2
duży: od > 1000 do 10 000 km2
bardzo duży: > 10 000 km2
Geologia
wapienny
krzemionkowy
organiczny

SYSTEM B

Charakterystyka

Czynniki

fizyczne

i

chemiczne,

alternatywna

charakterystykę rzeki lub odcinka rzeki oraz w konsekwencji
strukturę populacji biologicznej i jej skład

Czynniki

wysokość n.p.m.

obowiązkowe

szerokość geograficzna
długość geograficzna
geologia

które

określają
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wielkość

Czynniki

odległość od źródeł rzeki

fakultatywne

energia przepływu (funkcja przepływu i spadku)
średnia szerokość wody
średnia głębokość wody
średni spadek koryta
forma i kształt koryta głównego rzeki
kategoria przepływu
kształt doliny
transport materiału stałego
zdolność neutralizacji kwasów
średni skład podłoża
chlorki
zakres temperatur powietrza
średnia temperatura powietrza
opady

2. Jeziora
SYSTEM A

Ustalona typologia

Parametry

Ekoregion

Ekoregiony: Równiny Centralne, Równiny Wschodnie,
Wyżyny Centralne, Karpaty

Typ

Typologia wysokościowa (m n.p.m.)
górski: > 800 m
wyżynny: od 200 do 800 m
nizinny: < 200 m
Typologia głębokościowa oparta na średniej głębokości
<3m
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od 3 do 15 m
>15 m
Typologia wielkościowa oparta na wielkości powierzchni
od 0,5 do 1 km2
od 1 do 10 km2
od 10 do 100 km2
> 100 km2
Geologia
wapienny
krzemionkowy
organiczny

SYSTEM B

Charakterystyka

Czynniki

fizyczne

i

chemiczne,

które

określają

alternatywna

charakterystykę jeziora oraz w konsekwencji strukturę
populacji biologicznej i jej skład

Czynniki

wysokość n.p.m.

obowiązkowe

szerokość geograficzna
długość geograficzna
głębokość
geologia
wielkość

Czynniki

średnia głębokość wody

fakultatywne

kształt jeziora
czas retencji
średnia temperatura powietrza
zakres temperatur powietrza
charakterystyka typów mieszania wód (np. monomiktyczne,
dimiktyczne, polimiktyczne)
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zdolność neutralizacji kwasów
poziom tła substancji biogennych
średni skład podłoża
zmiany poziomu wody

3. Wody przejściowe
SYSTEM A

Ustalona typologia

Parametry

Ekoregion

Morze Bałtyckie

Typ

W oparciu o średnie roczne zasolenie
< 0,5‰: słodkie
od 0,5 do < 5‰: oligohaliczne
od 5 do < 18‰: mezohaliczne
od 18 do < 30‰: polihaliczne
od 30 do < 40‰: euhaliczne
W oparciu o średnią wielkość przypływu
< 2 m: mikroprzypływowe
od 2 do 4 m: mezoprzypływowe
> 4 m: makroprzypływowe

SYSTEM B

Charakterystyka

Czynniki

fizyczne

i

chemiczne,

alternatywna

charakterystykę wód przejściowych oraz w konsekwencji
strukturę populacji biologicznej i jej skład

Czynniki

szerokość geograficzna

obowiązkowe

długość geograficzna

które

określają

– 12 –

wielkość przypływu
zasolenie

Czynniki

głębokość

fakultatywne

prędkość prądu
ekspozycja na fale
czas retencji
średnia temperatura wody
charakterystyka typów mieszania wód
mętność
średni skład podłoża
kształt
zakres temperatury wody

4. Wody przybrzeżne
SYSTEM A

Ustalona typologia

Parametry

Ekoregion

Morze Bałtyckie

Typ

W oparciu o średnie roczne zasolenie
< 0,5‰: słodkie
od 0,5 do < 5‰: oligohaliczne
od 5 do < 18‰: mezohaliczne
od 18 do < 30‰: polihaliczne
od 30 do < 40‰: euhaliczne
W oparciu o średnią głębokość
wody płytkie: < 30 m
średniogłębokie: (30-200 m)
głębokie: > 200 m
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SYSTEM: B

Charakterystyka

Czynniki

fizyczne

i

chemiczne,

które

określają

alternatywna

charakterystykę wód przybrzeżnych i w konsekwencji
strukturę populacji biologicznej i jej skład

Czynniki

szerokość geograficzna

obowiązkowe

długość geograficzna
wielkość przypływu
zasolenie

Czynniki

aktualna prędkość

fakultatywne

ekspozycja na fale
średnia temperatura wody
charakterystyka typów mieszania wód
mętność
czas retencji (zamkniętych zatok)
średni skład podłoża
zakres temperatury wody

CZĘŚĆ C.
USTALENIE WARUNKÓW REFERENCYJNYCH SPECYFICZNYCH DLA DANEGO
TYPU JCWP
1. Dla każdego typu JCWP, określonego zgodnie z częścią A, ustala się hydromorfologiczne
i fizykochemiczne warunki charakterystyczne, reprezentujące wartości elementów jakości
hydromorfologicznej i fizykochemicznej dla danego typu JCWP przy bardzo dobrym stanie
ekologicznym, jaki określono w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy –
Prawo wodne. Ustala się biologiczne warunki referencyjne charakterystyczne dla danego
typu, reprezentujące wartości elementów jakości biologicznej dla danego typu JCWP przy
bardzo dobrym stanie ekologicznym, jaki określono w przepisach wydanych na podstawie
art. 38a ust. 2 ustawy – Prawo wodne.
2. W przypadku silnie zmienionych lub sztucznych JCWP odniesienia do bardzo dobrego
stanu ekologicznego rozumiane są jako odniesienia do maksymalnego potencjału
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ekologicznego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy –
Prawo wodne.
3. Warunki charakterystyczne dla danego typu JCWP, do celów, o których mowa w ust. 1 i 2,
oraz biologiczne warunki referencyjne charakterystyczne dla danego typu JCWP mogą być
zarówno oparte na bazie przestrzennej, jak i na modelowaniu, lub mogą wynikać z połączenia
tych metod. Tam, gdzie zastosowanie tych metod nie jest możliwe, można wykorzystać
opinię ekspertów dla ustalenia takich warunków. Przy ustalaniu bardzo dobrego stanu
ekologicznego

w

odniesieniu

do

stężeń

szczególnych

syntetycznych

substancji

zanieczyszczających przyjmuje się takie granice wykrywalności, które mogą zostać
osiągnięte

przy zastosowaniu

dostępnych

technik

w

czasie

ustalania

warunków

charakterystycznych dla danego typu JCWP.
4. Dla opartych na bazie przestrzennej biologicznych warunków referencyjnych
charakterystycznych dla danego typu JCWP opracowuje się sieć referencyjną osobno dla
każdego typu JCWP. Sieć taka zawiera odpowiednią liczbę miejsc o bardzo dobrym stanie,
wystarczającą do zapewnienia odpowiedniego poziomu zaufania dla poziomów wartości
w ramach warunków referencyjnych, z uwzględnieniem zróżnicowania poziomów elementów
jakości odnoszących się do bardzo dobrego stanu ekologicznego dla tego typu JCWP oraz
technik modelowania, które są stosowane na podstawie ust. 5.
5. Biologiczne warunki referencyjne charakterystyczne dla danego typu oparte na
modelowaniu mogą być uzyskane zarówno przez zastosowanie metod prognostycznych, jak
również metod opartych na badaniu przeszłości. W metodach tych są wykorzystywane dane
historyczne, paleologiczne i inne dostępne dane, które powinny zapewniać dostateczny
poziom zaufania dla poziomów wartości w ramach warunków referencyjnych w celu
zapewnienia, że otrzymane w ten sposób warunki są zgodne i prawdziwe dla każdego typu
JCWP.
6. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wiarygodnych warunków referencyjnych dla elementu
jakości danego typu JCWP z uwagi na wysoki stopień naturalnej zmienności tego elementu,
w odróżnieniu od zmienności sezonowej, element ten może zostać wyłączony z oceny stanu
ekologicznego dla danego typu JCWP. W takich okolicznościach powody takiego wyłączenia
podaje się w planie gospodarowania wodami w dorzeczu.
CZĘŚĆ D.
IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ ANTROPOGENICZNYCH
Zbieraniu i przechowywaniu podlegają informacje o rodzajach i wielkościach znacznych
oddziaływań antropogenicznych, na które narażone są JCWP w danym obszarze dorzecza,
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obejmujące:
1) oszacowanie i identyfikację znaczących źródeł punktowej emisji zanieczyszczeń,
w szczególności substancji wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1
pkt 1 i 3 ustawy – Prawo wodne, z instalacji komunalnych, przemysłowych, rolniczych
i innych instalacji i działalności;
2) oszacowanie i identyfikację znaczących źródeł rozproszonych emisji zanieczyszczeń,
w szczególności substancji wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1
pkt 1 i 3 ustawy – Prawo wodne, z instalacji komunalnych, przemysłowych, rolniczych
i innych instalacji oraz działalności;
3) oszacowanie i identyfikację znacznego poboru wody do celów komunalnych,
przemysłowych, rolniczych i innych, w tym sezonowej zmienności i łącznego rocznego
zapotrzebowania oraz strat wody w systemach dystrybucji;
4) oszacowanie i identyfikację wpływu znacznych regulacji przepływu wód, w tym
przerzutów wody i zmian kierunków przepływu, na ogólną charakterystykę przepływu
i bilansu wodnego;
5) identyfikację znaczących morfologicznych zmian JCWP;
6) oszacowanie i identyfikację innych znaczących oddziaływań antropogenicznych na stan
wód powierzchniowych;
7) oszacowanie sposobu użytkowania gruntów, w tym identyfikację głównych obszarów
zabudowanych, przemysłowych i rolniczych oraz, gdy jest to stosowne – rybołówstwa oraz
lasów.
CZĘŚĆ E.
OCENA WPŁYWU
1. Dokonuje się oceny podatności stanu JCWP na oddziaływania określone w części D
załącznika.
2. Wykorzystuje się zebrane informacje oraz wszelkie inne istotne informacje, w tym dane
z państwowego monitoringu środowiska, dla dokonania oceny prawdopodobieństwa, że
JCWP w ramach obszaru dorzecza nie spełnią celów środowiskowych, ustanowionych dla
JCWP na podstawie art. 38b ustawy – Prawo wodne; można stosować techniki modelowania
przy opracowywaniu takiej oceny.
3. Dla JCWP, dla których stwierdzono zagrożenie niespełnienia celów środowiskowych,
wykonuje się dalszą charakterystykę w celu lepszego dostosowania zarówno państwowego
monitoringu środowiska, jak i programu wodno-środowiskowego kraju.

– 16 –
ZAŁĄCZNIK Nr 3
METODOLOGIA OPRACOWANIA OGÓLNEJ CHARAKTERYSTYKI OBSZARU
DORZECZA ORAZ ZAKRESU IDENTYFIKACJI ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
ANTROPOGENICZNYCH ORAZ OCENY ICH WPŁYWU NA STAN JCWPd
CZĘŚĆ A.
CHARAKTERYSTYKA WSTĘPNA
Charakterystyka wstępna jest wykonywana w celu oceny wykorzystania i oceny stopnia
ryzyka niespełnienia celów ustalonych dla każdej JCWPd na podstawie art. 38b ust. 1 pkt 3
ustawy – Prawo wodne. Można grupować JCWPd do celów charakterystyki wstępnej.
Analiza taka może wykorzystywać istniejące dane z zakresu hydrologii, geologii, pedologii
(gleboznawstwa), przeznaczenia gruntów, zrzutów, poboru wód i innych danych. Analiza ta
powinna uwzględniać:
1) położenie i granice JCWPd lub grupy części wód podziemnych;
2) oddziaływania, na które podatna jest JCWPd, w tym:
a)

rozproszone źródła zanieczyszczeń,

b) punktowe źródła zanieczyszczeń,
c)

wielkość poboru wód,

d) sztuczne odnawianie zasobów,
e)

ogólną charakterystykę warstw, z których jest zasilana JCWPd, położonych na obszarze

zlewni,
f)

JCWPd, dla których istnieją bezpośrednio od nich zależne ekosystemy wód

powierzchniowych lub ekosystemy lądowe.
CZĘŚĆ B.
DALSZA CHARAKTERYSTYKA
Po wykonaniu charakterystyki wstępnej wykonuje się dalszą charakterystykę JCWPd lub
grup JCWPd, które wykazano jako zagrożone, w celu bardziej precyzyjnej oceny znaczenia
tych zagrożeń i określenia wszelkich środków wymaganych na podstawie programu wodno-środowiskowego kraju. Charakterystyka powinna zawierać informacje na temat wpływu
działalności człowieka oraz informacje obejmujące:
1) charakterystykę geologiczną JCWPd, w tym zasięg i rodzaj jednostek geologicznych;
2) charakterystykę

hydrogeologiczną

JCWPd,

w

tym

przewodność

hydrauliczną,

porowatość i spoistość;
3) charakterystykę osadów powierzchniowych, w tym miąższość, porowatość, przewodność
hydrauliczną oraz własności absorpcyjne osadów i gleb w zlewni zasilającej JCWPd;
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4) charakterystykę warstwowości wód podziemnych w obrębie JCWPd;
5) wykaz systemów powierzchniowych pozostających w dynamicznych relacjach z JCWPd,
w tym ekosystemów lądowych i JCWP;
6) oszacowanie kierunków, wielkości wymiany wód między JCWPd i powiązanymi
systemami powierzchniowymi;
7) informacje potrzebne do wyliczenia długoterminowej, średniorocznej wielkości ogólnego
odnawiania zasobów wodnych;
8) charakterystykę składu chemicznego wód podziemnych, obejmującą specyfikację wkładu
działalności człowieka; można stosować typologie dla charakterystyki wód podziemnych
przy ustanawianiu poziomów naturalnego tła dla JCWPd.
CZĘŚĆ C.
PRZEGLĄD ODDZIAŁYWAŃ CZŁOWIEKA NA WODY PODZIEMNE
Dla każdej JCWPd, która przekracza granicę z innym państwem członkowskim Unii
Europejskiej lub która została uznana, w ramach charakterystyki wstępnej wykonanej zgodnie
z częścią A załącznika, za zagrożoną niespełnieniem celów określonych dla każdej JCWPd na
podstawie art. 38b ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo wodne, zbiera się i przechowuje następujące
informacje:
1) dotyczące położenia punktów, w których z JCWPd jest pobierana woda, z wyłączeniem:
a)

punktów poboru wody w ilości mniejszej niż średnio 10 m3 na dobę lub

b) punktów poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zapewniających mniej niż
średnio 10 m3 na dobę lub wodę dla mniej niż 50 osób;
2) dotyczące średniorocznej wielkości poborów wody w punktach, o których mowa w pkt 1;
3) o składzie chemicznym wody pobieranej z JCWPd;
4) o położeniu punktów w JCWPd, w których bezpośrednio zrzuca się wodę;
5) o wielkości zrzutów wody w punktach, o których mowa w pkt 4;
6) o składzie chemicznym zrzutów do JCWPd oraz
7) o przeznaczeniu gruntów w zlewni lub zlewniach z terenu, z którego odnawiane są
zasoby JCWPd, w tym dopływy zanieczyszczeń i zmiany antropogeniczne w charakterystyce
odnawialności zasobów, np. wody opadowe i zróżnicowanie odpływu powierzchniowego
poprzez szczelne pokrycie gruntu, sztuczne zasilanie, tamowanie lub drenowanie.
CZĘŚĆ D.
PRZEGLĄD ODDZIAŁYWAŃ ZMIAN POZIOMÓW WÓD PODZIEMNYCH
Wyznacza się JCWPd, dla których zostaną ustalone niższe cele środowiskowe, uwzględniając
wpływ stanu jednolitych części wód na:
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1) wody powierzchniowe i powiązane ekosystemy lądowe;
2) regulację wód, ochronę przeciwpowodziową i drenowanie terenu;
3) rozwój społeczny.
CZĘŚĆ E.
PRZEGLĄD

ODDZIAŁYWAŃ

ZANIECZYSZCZENIA

NA

JAKOŚĆ

WÓD

PODZIEMNYCH
Wyznacza się JCWPd, dla których na podstawie art. 114a ustawy – Prawo wodne zostaną
określone niższe cele, jeżeli w wyniku wpływu działalności człowieka JCWPd jest tak
zanieczyszczona, że osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód podziemnych jest
niewykonalne

lub

rodziłoby nieproporcjonalnie

spodziewanych korzyści.

wysokie

koszty

w

stosunku

do
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego
w art. 321 ust. 1 ustawy – Prawo wodne.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia
24.03.2017 r.

Nazwa projektu

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu
opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Źródło:
upoważnienie ustawowe do wydania
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
rozporządzenia na podstawie art. 321
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub ust. 1 ustawy – Prawo wodne
Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Nr w wykazie prac

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Przedmiotowy projekt stanowi transpozycję Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wszystkie kraje członkowskie są zobowiązane
do wykorzystania w pracach nad planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy tych elementów, które objęte są
zakresem przedmiotowego projektu.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Państwowe Gospodarstwo Wody 1
Polskie

Główny
Inspektor
Środowiska

Ochrony 1

Wielkość

Źródło danych
Ustawa Prawo wodne

Ustawa Prawo wodne

Wojewódzkie
Inspektoraty 16
Ochrony Środowiska

Ustawa Prawo wodne

Państwowa
hydrogeologiczna

Ustawa Prawo wodne

służba 1

Oddziaływanie
Rozszerzeniu zakresu
informacji
niezbędnych do przy
opracowywaniu
planów
gospodarowania
wodami
Główny
Inspektor
Ochrony Środowiska
wykonuje
badania
substancji
priorytetowych
Wojewódzki inspektor
ochrony środowiska
wykonuje badania wód
powierzchniowych w
zakresie
elementów
biologicznych,
fizykochemicznych
oraz chemicznych, w
tym
substancji
priorytetowych,
określonych
w
przepisach wydanych
na podstawie art. 38l
ust. 2, w matrycy
będącej wodą.
Rozszerzenie zakresu
informacji
niezbędnych
do
opracowania planów
gospodarowania
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wodami
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Przedmiotowy projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym z następującymi instytucjami:
1) wojewodami;
2) marszałkami województw;
3) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
4) Krajową Radą Gospodarki Wodnej;
5) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowym Instytutem Badawczym;
6) Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym;
7) Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym;
8) Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;
9) Instytutem na Rzecz Ekorozwoju;
10) Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu;
11) Krajową Izbą Gospodarczą;
12) Klub Przyrodników
13) Liga Ochrony Przyrody
14) Polski Klub Ekologiczny
15) WWF Polska
16) Polski Związek Wędkarski
17) Zielone Mazowsze
18) Stowarzyszenie „Zielone Zagłębie”
19) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków;
20) Pierwsza Warszawska Agenda 21;
21) Społeczny Instytut Ekologiczny;
22) Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”;
23) Polska Zielona Sieć;
24) TNZ Towarzystwo na Rzecz Ziemi;
25) Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”;
26) Związek Producentów Ryb;
27) Polskie Towarzystwo Rybackie;
28) Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
1 2
3
4 5 6 7
8
9
10

Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

Brak oddziaływania na sektor finansów publicznych
Wprowadzone w projekcie zmiany w zakresie uzupełnienia transpozycji RDW nie
wpłyną w sposób znaczący na poziom obciążeń administracyjnych Państwowego
Gospodarstwa Wody Polskie.
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z … r.)

W ujęciu niepieniężnym

Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe
duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele oraz
gospodarstwa
domowe

Skutki
0
1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

Łącznie
(0–10)

10

Brak.
Brak.

Brak.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE
tak
nie
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: wprowadzane obciążenia nie wykraczają poza te, które są wymagane prawem europejskim.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie
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Wykonanie rozporządzenia wpłynie na poprawę stanu wód powierzchniowych i
podziemnych oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce.
Omówienie wpływu
Zgodnie z RDW opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy i wprowadzenie w życie programów działań wynikających z planów
przyczyni się do osiągnięcia dobrego stanu wód.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ocena przez KE transpozycji przepisów dyrektywy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

33/04-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

1)

z dnia
w sprawie zakresu informacji z realizacji działań wskazanych w planach
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszarów dorzeczy i programie ochrony wód morskich
Na podstawie art. 327 ust. 3 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. …) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa zakres sprawozdań z realizacji działań wskazanych w:
1) planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
2) planach zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy,
3) programie ochrony wód morskich.
§ 2. Zakres sprawozdania z realizacji działań wskazanych w planach gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Zakres sprawozdania z realizacji działań wskazanych w planach zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy jest określony w załączniku nr 2 do
rozporządzenia.
§ 4. Zakres sprawozdania z realizacji działań wskazanych w programie ochrony wód
morskich jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)
Załącznik nr 1
ZAKRES SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DZIAŁAŃ WSKAZANYCH
W PLANACH GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY
Sprawozdanie za rok: …………..
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA
REALIZACJĘ DZIAŁANIA
1 Nazwa podmiotu
2 Dane adresowe: ulica
3 Dane adresowe: numer budynku/lokal
4 Dane adresowe: kod pocztowy
5 Dane adresowe: miejscowość
6 Numer telefonu jednostki
7 Adres poczty elektronicznej jednostki
8 Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie
9 Numer telefonu osoby sporządzającej sprawozdanie
10

Adres poczty elektronicznej osoby sporządzającej
sprawozdanie

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA (poniższe pola wypełnia się oddzielnie dla
każdego działania przewidzianego do realizacji)
11 Obszar dorzecza, którego dotyczy działanie
12

13

14

Nazwa jednolitej/ych części wód objętej/ych
działaniem
Kod jednolitej/ych części wód objętej/ych
działaniem
Współrzędne geograficzne (w przypadku działań
o charakterze punktowym)

15 Kategoria działania*
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16 Grupa działania*
17 Nazwa działania*
18 Rodzaj działania (podstawowe/uzupełniające)*
19 Opis działania*
20 Wskaźnik stopnia realizacji działania*
21 Planowany koszt realizacji działania [zł]*
22

Całkowity koszt realizacji działania wg stanu
faktycznego [zł]

23 Harmonogram realizacji działania*
24 Źródło finansowania
Ogólny status realizacji działania (nierozpoczęte,
25 w trakcie przygotowania, w trakcie realizacji,
zakończone)
STATUS REALIZACJI DZIAŁANIA
26 Zaawansowanie prac [%]
27 Data rozpoczęcia realizacji działania [dd-mm-rrrr]
Termin zakończenia realizacji działania/
28 Przewidywany termin zakończenia realizacji
działania. [rrrr-mm-dd]
29

30

Opis stanu realizacji działania wg stanu na dzień
składania raportu
Czy realizacja działania jest zgodna z zakładanym
harmonogramem prac ?

31 Przyczyny opóźnień i podjęte działania zaradcze
32 Dodatkowe uwagi
*dla działań realizowanych w latach 2016–2021 informacje powinny być zgodne
z programem wodno-środowiskowym kraju opracowanym na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1
i art. 113 b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469,
z późn. zm.)

–4–
Załącznik nr 2
ZAKRES SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DZIAŁAŃ WSKAZANYCH
W PLANACH ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW
DORZECZY
Sprawozdanie za rok: …………..
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA
REALIZACJĘ DZIAŁANIA
1

Nazwa podmiotu

2

Dane adresowe: ulica

3

Dane adresowe: numer budynku/lokal

4

Dane adresowe: kod pocztowy

5

Dane adresowe: miejscowość

6

Numer telefonu

7

Adres poczty elektronicznej

8

9

10

Imię i nazwisko osoby sporządzającej
sprawozdanie
Numer telefonu osoby sporządzającej
sprawozdanie
Adres poczty elektronicznej osoby sporządzającej
sprawozdanie

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA
11

Nazwa działania

12

Rodzaj działania (techniczne, nietechniczne)

13

Rodzaj listy (strategiczna, buforowa)

14

Nazwa listy z PZRP

15

Liczba porządkowa działania z listy z PZRP

16

Opis działania

17

Obszar dorzecza

18

Region wodny
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19

Zlewnia planistyczna

20

Województwo

21

Powiat

22

Gmina

23

Lokalizacja działania – opis

24

Lokalizacja działania – współrzędne geograficzne

25
26
27
28
29

30
31

Pozostałe jednostki odpowiedzialne za realizację
działania (jeżeli dotyczy)
Planowany koszt działania [zł]
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia
działania [rrrr-mm-dd]
Stan zaawansowania działania [%]
Status realizacji działania (nierozpoczęte, w trakcie
przygotowania, w trakcie realizacji, zakończone)
Czy działanie jest zgodne z zakładanym
harmonogramem prac?
Przyczyny opóźnień i podjęte działania zaradcze

STATUS DZIAŁANIA: Etap przygotowania
32

Zaawansowanie prac [%]

33

Zaawansowanie wydatkowania środków [%]

34

Planowany koszt etapu [zł]

35

Planowana data rozpoczęcia etapu [rrrr-mm-dd]

36
37

Przewidywana data zakończenia etapu
[rrrr-mm-dd]
Źródło finansowania

STATUS DZIAŁANIA: Etap realizacji
38

Zaawansowanie prac [%]

39

Zaawansowanie wydatkowania środków [%]

40

Planowany koszt etapu [zł]
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41
42
43

Planowana data rozpoczęcia etapu [rrrr-mm-dd]
Przewidywana data zakończenia etapu
[rrrr-mm-dd]
Źródło finansowania

STATUS INWESTYCJI: Inwestycja zakończona (obiekt przekazany do użytkowania)
44
45

Rzeczywisty termin rozpoczęcia i zakończenia
działania [rrrr-mm-dd]
Rzeczywisty koszt inwestycji [zł]
Wskaźnik wzrostu kosztów rzeczywistych

46

w stosunku do kosztów planowanych
(45/26)*100% [%]

47

Dodatkowe uwagi

WSKAŹNIKI PRODUKTU (uzupełnić informacje dla odpowiednich wskaźników)
Wzrost długości odcinków rzek, gdzie
48

dostosowano ich przepustowość do warunków
przepływu wód powodziowych, uzyskany
w wyniku realizacji działania [km]
Przyrost długości wybudowanych wałów
przeciwpowodziowych chroniących

49

zidentyfikowane obszary o dużej wrażliwości na
zagrożenie powodziowe uzyskany w wyniku
realizacji działania [km]
Wzrost liczby odbudowanych obiektów
przeciwpowodziowych, które utraciły swoją

50

funkcjonalność, oraz często stanowią dodatkowe
źródło zagrożenia powodziowego uzyskany
w wyniku realizacji działania [szt.]
Przyrost długości zrealizowanych opasek dla

51

ochrony brzegu morskiego uzyskany w wyniku
realizacji działania [km]
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Liczba zbiorników wielofunkcyjnych, dla których
52

usprawniono zasady użytkowania dla zwiększenia
rezerwy powodziowej [szt.]
Wzrost długości wzmocnionych i przebudowanych

53

wałów przeciwpowodziowych uzyskany w wyniku
realizacji działania [km]
Liczba obiektów przeciwpowodziowych dla

54

których przygotowano dokumentację techniczną
i ekonomiczną [szt.]

55
56

Przyrost liczby regionalnych i lokalnych systemów
prognozowania i ostrzegania przed powodzią [szt.]
Liczba przeszkolonych obywateli [os.]
Liczba przygotowanych w okresie

57

sprawozdawczym operacyjnych planów
przeciwpowodziowych, w tym planów ewakuacji
ludności i inwentarza [szt.]
Przyrost długości odcinków rzek dla których

58

zapewniono dobre warunki prowadzenia akcji
lodołamania i bezpiecznego odprowadzenia kry
lodowej [km]”.

WSKAŹNIKI REZULTATU – WSKAŹNIKI REDUKCJI RYZYKA
POWODZIOWEGO DLA DZIAŁANIA (jeżeli dotyczy uzupełnić informacje dla
odpowiednich wskaźników)
59

Wzrost powierzchni terenów oddanych rzece
uzyskany w wyniku realizacji działania [ha]
Wzrost powierzchni dolin rzecznych oddanych

60

rzece poprzez budowę retencji polderowej
uzyskany w wyniku realizacji działania [ha]

61

Wzrost pojemności uzyskanej retencji dolinowej
w wyniku realizacji działania [mln m³]
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Wzrost pojemności rezerwy powodziowej
62

w wyniku budowy zbiorników
przeciwpowodziowych w ramach realizacji
działania [mln m³]

DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU REALIZACJI INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
(jeżeli dotyczy)
63

Czy dla przedsięwzięcia została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach?
Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

64

była wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziaływania na środowisko?
Jeżeli decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, nie została wydana, należy
udzielić informacji, czy dla przedsięwzięcia zostało
przeprowadzone postępowanie w oparciu o art. 96

65

ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353,
z późn. zm.)?
Czy dla przedsięwzięcia dokonano zgłoszenia

66

w oparciu o art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134, z późn. zm.)?
Czy dla przedsięwzięcia zostało wydane

67

zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
w oparciu o art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody?
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Czy w związku z realizacją przedsięwzięcia zostały
68

wydane decyzje derogacyjne w oparciu o art. 56
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody?
Czy w trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpiła

69

konieczność zawiadomienia w oparciu o art. 58
ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody?
Powierzchnia siedlisk przyrodniczych

70

bezpośrednio zajętych na potrzeby realizacji
przedsięwzięcia
Liczba obszarów Natura 2000, dla których

71

uzyskano derogacje na podstawie art. 34 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Powierzchnia obszarów chronionych na podstawie

72

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody bezpośrednio zajętych na potrzeby
realizacji przedsięwzięcia.

73

Liczba jednolitych części wód, w obrębie których
realizowane jest przedsięwzięcie.
Liczba jednolitych części wód, dla których

74

uzyskano derogacje na podstawie art. 66 ustawy
z dnia … – Prawo wodne. (Dz. U. poz. …)
Czy w związku z realizacją przedsięwzięcia zostały

75

określone specjalne wymagania dotyczące ochrony
krajobrazu?

76

77

Liczba zabytków zagrożonych wskutek realizacji
przedsięwzięcia.
Liczba osób, które musiały zmienić miejsce
zamieszkania wskutek realizacji przedsięwzięcia.
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Załącznik nr 3
ZAKRES SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DZIAŁAŃ WSKAZANYCH
W PROGRAMIE OCHRONY WÓD MORSKICH
Sprawozdanie za rok: ………….
OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA
REALIZACJĘ DZIAŁANIA
1 Nazwa podmiotu
2 Dane adresowe: ulica
3 Dane adresowe: numer budynku/lokal
4 Dane adresowe: kod pocztowy
5 Dane adresowe: miejscowość
6 Dane adresowe: numer telefonu
7 Dane adresowe: adres poczty elektronicznej
8 Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie
9 Numer telefonu osoby sporządzającej sprawozdanie
10

Adres poczty elektronicznej osoby sporządzającej
sprawozdanie

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA
11 Kod działania
12 Nazwa działania
13 Obszar dorzecza, którego dotyczy działanie
14 Działanie realizowane na lądzie
15 Nazwa jednolitej części wód objętej działaniem
16 Kod jednolitej części wód objętej działaniem
Współrzędne geograficzne (w przypadku działań
17 dot. zrzutów zanieczyszczeń do wód, lub innych
działań o charakterze punktowym)

Tak  wypełnij wiersze 15–17
Nie  wypełnij wiersze 18–20
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18 Nazwa subakwenu objętego działaniem
19 Kod subakwenu objętego działaniem
20

Współrzędne geograficzne (w przypadku działań
o charakterze punktowym)

21 Opis działania
22 Planowany koszt realizacji działania
23

24

25

Całkowity koszt realizacji działania wg stanu
faktycznego
Harmonogram realizacji działania według
obowiązującego planu
Harmonogram realizacji działania wg stanu
faktycznego

26 Źródło finansowania
Ogólny status realizacji działania (nierozpoczęte,
27 w trakcie przygotowania, w trakcie realizacji,
zakończone)
STATUS REALIZACJI DZIAŁANIA
28 Zaawansowanie prac [%]
29 Data rozpoczęcia realizacji działania [dd-mm-rrrr]
30

31

32

Przewidywany termin zakończenia realizacji
działania [dd-mm-rrrr]
Opis stanu realizacji działania wg stanu na dzień
składania raportu
Czy realizacja działania jest zgodna z zakładanym
harmonogramem prac?

33 Przyczyny opóźnień i podjęte działania zaradcze
34 Zakładany efekt realizacji działania
35 Dodatkowe uwagi
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego
w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia … – Prawo wodne ( Dz. U. poz. …) zgodnie, z którym
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres
informacji koniecznych do uwzględnienia przez poszczególne podmioty przy opracowywaniu
sprawozdań, w tym zakres danych dotyczących realizacji działań, mając na względzie
ustalenia planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo wodne minister właściwy do spraw gospodarki
wodnej jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu realizacji przez właściwe organy,
jednostki organizacyjne oraz podmioty odpowiedzialnych za realizację działań zawartych w:
1) planach gospodarowania wodami na obszarach dorzecza,
2) planach zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzecza,
3) programie ochrony wód morskich.
Jednym z instrumentów, dzięki którym minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
ma możliwość wykonywania obowiązków ustawowych w dziedzinie monitoringu działań jest
zbieranie informacji wynikających z ww. dokumentów od różnorodnych podmiotów od
administracji rządowej i samorządowej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie”.
Zgodnie z art. 327 ustawy – Prawo wodne podmioty przekazują ministrowi właściwemu
do spraw gospodarki wodnej sprawozdania z realizacji działań wskazanych w ww.
dokumentach planistycznych za rok poprzedni, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.
Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu, formy
i trybu przekazywania sprawozdań z realizacji działań wskazanych
w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy
i programie ochrony wód morskich

Data sporządzenia
24.03.2017
Źródło:
Upoważnienie ustawowe art. 327 ust. 3 ustawy
z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …)

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Nr w wykazie prac ...
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Agnieszka Kosińska tel. 22 36 92 009
e-mail:agnieszka.kosinska@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia ... – Prawo
wodne (Dz. U. poz. ...) zgodnie, z którym minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze
rozporządzenia, zakres informacji konieczny do uwzględnienia przez poszczególne podmioty przy opracowywaniu
sprawozdań, w tym zakres danych dotyczących realizacji działań, mając na względzie ustalenia planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy.
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo wodne minister właściwy do spraw gospodarki wodnej jest
zobowiązany
do
prowadzenia monitoringu realizacji przez właściwe organy, jednostki organizacyjne oraz podmioty odpowiedzialnych za
realizację działań zawartych w:
1) planach gospodarowania wodami na obszarach dorzecza,
2) planach zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzecza,
3) planach utrzymania wód oraz programach realizacji zadań Wód Polskich związanych z utrzymywaniem wód oraz
pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, oraz inwestycji w gospodarce wodnej.
Jednym z instrumentów, dzięki którym minister właściwy do spraw gospodarki wodnej ma możliwość wykonywania
obowiązków ustawowych w dziedzinie monitoringu działań wynikających z www. Dokumentów.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponowanym rozwiązaniem problemu jest wydanie rozporządzenia stanowiącego realizację upoważnienia zawartego
w art. 327 ust. 3 ustawy z dnia … – Prawo wodne ( Dz. U. poz. …) zgodnie, z którym minister właściwy do spraw
gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji konieczny do uwzględnienia przez poszczególne
podmioty przy opracowywaniu sprawozdań, w tym zakres danych dotyczących realizacji działań, mając na względzie
ustalenia planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Inne kraje mają własne rozwiązania w tym zakresie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Ministerstwo Środowiska
Główny Inspektorat
Środowiska
Wojewodowie
Regionalne Zarządy
Gospodarki Wodnej
Wojewódzkie Zarządy
Melioracji i Urządzeń
Wodnych

Wielkość
1

Źródło danych
Dane własne

1

Dane własne

16

Dane własne

7

Dane własne

16

Dane własne

Oddziaływanie
konieczność składania
sprawozdań
konieczność składania
sprawozdań
konieczność składania
sprawozdań
konieczność składania
sprawozdań
konieczność składania
sprawozdań
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Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska
gminy

Dane własne

konieczność składania
sprawozdań
2478
Dane własne
konieczność składania
sprawozdań
Ośrodki Doradztwa
20
Dane własne
konieczność składania
Rolniczego
sprawozdań
Jednostki sektora
kilka tysięcy
Dane własne
konieczność składania
prywatnego
sprawozdań
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
16

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji z następującymi podmiotami:
1. Prezesa Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
3. Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni;
4. Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku;
5. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie;
6. Instytutowi Ochrony Środowiska;
7. Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
8. Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu;
9. Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego;
10. Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego;
11. WWF Polska;
12. Klubu Przyrodników.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany termin
konsultacji dokumentu to 14 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Przedmiotowe rozporządzenie nie powoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia
dochodów jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących
przepisów.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na budżet państwa i budżety jednostek samorządu
terytorialnego.
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z 2014 r.)
W ujęciu
niepieniężnym

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
X nie
tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:
Wprowadzane obciążenia nie wykraczają poza te, które są wymagane prawem krajowym i europejskim.
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
X środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

36/04/EP

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia
w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami
Na podstawie art. 330 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz.U. poz. …) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

szczegółowy

zakres

informacji

gromadzonych

w

systemie

informacyjnym

gospodarowania wodami;
2)

organizację, sposób i standardy techniczne prowadzenia systemu informacyjnego
gospodarowania wodami;

3)

źródła danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami oraz częstotliwość
i standardy przekazywania danych do tego systemu.
§ 2. Szczegółowy zakres informacji, o którym mowa w § 1 pkt. 1, jest określony

w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1.

System

informacyjny

gospodarowania

wodami

jest

systemem

teleinformatycznym, w którym prowadzi się bazy danych, w podziale na regiony wodne.
2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się w sposób
zapewniający w szczególności:
1)

kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;

2)

tworzenie, zapisywanie i aktualizację zbiorów danych;

3)

kontrolę jakości zbiorów danych i poprawności relacji topologicznych pomiędzy
obiektami;

4)

wyszukiwanie, przeglądanie i, w przypadku zbiorów danych przestrzennych,
wizualizację kompozycji mapowych zbiorów danych;

5)
1)

wykonywanie, w przypadku zbiorów danych przestrzennych, analiz przestrzennych;
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

6)

transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;

7)

udostępnianie danych.
§ 4. System informacyjny gospodarowania wodami spełnia następujące standardy

techniczne:
1)

obiektom ujawnionym w zasobach nadawany jest przez system teleinformatyczny,
zarządzający tymi bazami danych, unikalny identyfikator;

2)

unikalny identyfikator obiektów z baz danych składa się:
a)

dla obiektów przestrzennych, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z późn. zm.) z przestrzeni
nazw, utworzonej z identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy
dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych
przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,

b)

z identyfikatora lokalnego wyróżniającego w sposób jednoznaczny dany obiekt w
bazie danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie,

3)

elementy unikalnego identyfikatora, o których mowa w pkt 2, są unikalne i nie mogą być
zmieniane.
§ 5. Źródła danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami oraz

częstotliwość i standardy przekazywania danych do tego systemu są określone w załączniku
nr 2 do rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
MINISTER ŚRODOWISKA

MINISTER CYFRYZACJI

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia…(poz. …)

Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI GROMADZONYCH W SYSTEMIE
INFORMACYJNYM GOSPODAROWANIA WODAMI

I. Informacje o sieci hydrograficznej.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się następujące
informacje z zakresu sieci hydrograficznej, obejmujące:
1)

cieki w skali 1:10 000;

2)

cieki w skali 1:50 000;

3)

zbiorniki w skali 1:10 000;

4)

zbiorniki w skali 1:50 000;

5)

węzły hydrograficzne dla cieków oraz zbiorników w skali 1:10 000;

6)

węzły hydrograficzne dla cieków oraz zbiorników w skali 1:50 000.

II. Informacje o lokalizacji hydrologicznych i meteorologicznych stacji pomiarowoobserwacyjnych.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się informacje
o lokalizacji hydrologicznych i meteorologicznych stacji pomiarowo-obserwacyjnych, w tym:
1)

stacji wodowskazowych;

2)

stacji synoptycznych;

3)

stacji klimatologicznych;

4)

stacji opadowych.

III. Informacje na temat przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów
wodnych.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się następujące
informacje o przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych, obejmujące:
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1)

granice obszarów dorzeczy w skali 1:50 000;

2)

granice regionów wodnych w skali 1:50 000;

3)

granice obszarów zlewni bilansowych;

4)

granice obszarów zlewni elementarnych w skali 1:50 000;

5)

granice obszarów zlewni elementarnych w skali 1:10 000;

6)

granice zlewni poziomów od 1 do 9 w skali 1:50 000;

7)

granice zlewni poziomów od 1 do 14 w skali 1:10 000;

8)

przebieg działów wodnych w skali 1:50 000;

9)

przebieg działów wodnych w skali 1:10 000.

IV. Informacje o ilości i jakości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych
zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci
obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się następujące
informacje o ilości i jakości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód
podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz sieci obserwacyjnobadawczej wód podziemnych, obejmujące:
1)

wyniki oceny stanu ilościowego i chemicznego jednolitych części wód podziemnych;

2)

wykaz Zasobów Dyspozycyjnych i Perspektywicznych;

3)

wykaz i lokalizacja głównych zbiorników wód podziemnych i lokalnych zbiorników
wód podziemnych;

4)

wykaz obiektów monitoringu wód podziemnych, w tym sieci obserwacyjno-badawczej
z bazy Monitoringu Wód Podziemnych:

5)

a)

punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego,

b)

punktów pomiarowych monitoringu operacyjnego,

c)

punktów pomiarowych monitoringu badawczego,

d)

punktów pomiarowych monitoringu stanu ilościowego;

wyniki pomiarów monitoringu wód podziemnych.

V. Informacje na temat ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych, w tym stanu
ekologicznego lub potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych.
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W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się następujące
informacje o ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych, w tym o stanie ekologicznym
lub potencjale ekologicznym oraz stanie chemicznym wód powierzchniowych, obejmujące:
1)

stany wód i przepływy dla posterunków wodowskazowych, w tym:
a)

średni roczny stan wody z roku hydrologicznego,

b)

średni stan wody z półrocza zimowego,

c)

średni stan wody z półrocza letniego,

d)

minimalny stan wody z półrocza zimowego,

e)

minimalny stan wody z półrocza letniego,

f)

maksymalny stan wody z półrocza zimowego,

g)

maksymalny stan wody z półrocza letniego,

h)

średni przepływ dla roku hydrologicznego,

i)

średni przepływ wody z półrocza zimowego,

j)

średni przepływ wody z półrocza letniego,

k)

minimalny przepływ z półrocza zimowego

l)

minimalny przepływ z półrocza letniego,

m) maksymalny przepływ dla półrocza zimowego,
n)

maksymalny przepływ dla półrocza letniego;

2)

wyniki pomiarów monitoringu wód wraz z siecią obserwacyjną wód powierzchniowych;

3)

wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dotyczące:
a)

stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego,

b)

stanu chemicznego.

VI. Informacje o wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej oraz wielkości
zrzutów do wód lub do ziemi według wartości rzeczywistych i informacji ze zgód
wodnoprawnych.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się następujące
informacje dotyczące wielkości poboru wód, w podziale na regiony wodne, obejmujące:
1)

wielkości poboru wód powierzchniowych według danych rzeczywistych;

2)

wielkości poboru wód podziemnych według danych rzeczywistych;

3)

wielkości poboru wód powierzchniowych według zgód wodnoprawnych;

4)

wielkości poboru wód podziemnych według zgód wodnoprawnych.
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W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się następujące
informacje dotyczące wielkości zrzutów ścieków, w podziale na regiony wodne:
1)

wielkości zrzutów ścieków według danych rzeczywistych;

2)

wielkości zrzutów ścieków według zgód wodnoprawnych.

VII. Informacje o lokalizacji źródeł zanieczyszczeń punktowych i obszarowych, wraz
z ich charakterystyką.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się następujące
informacje o lokalizacji źródeł zanieczyszczeń, wraz z ich charakterystyką, w tym lokalizacją
punktów zrzutu zanieczyszczeń z podaniem współrzędnych, obejmujące:
1)

lokalizacje źródeł zanieczyszczeń punktowych takich jak:
a)

ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, o których mowa w art. 16 pkt 61–64
ustawy z dnia … – Prawo wodne wraz z charakterystykami oraz wielkościami
zrzutów według zgód wodnoprawnych oraz danych rzeczywistych,

2)

b)

wody opadowe lub roztopowe,

c)

ścieki ze źródeł zanieczyszczeń punktowych;

lokalizacje źródeł zanieczyszczeń obszarowych:
a)

pochodzenia rolniczego,

b)

rolniczego wykorzystania ścieków,

b)

składowisk odpadów.

VIII. Informacje o obwodach rybackich.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się informacje
o obwodach rybackich w postaci rejestru obwodów rybackich w podziale na regiony wodne.

IX. Informacje o profilach wody w kąpieliskach.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się następujące
informacje o profilach wody w kąpieliskach, obejmujące:
1)

rejestr profili wody w kąpieliskach w podziale na regiony wodne;

2)

treść lub skan profili wody w kąpieliskach.
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X. Informacje o pozwoleniach wodnoprawnych, ocenach wodnoprawnych oraz
pozwoleniach zintegrowanych.
W zasobie systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się, w podziale
na regiony wodne, następujące informacje o pozwoleniach wodnoprawnych oraz
pozwoleniach zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 i 785) w zakresie
poboru wód powierzchniowych lub podziemnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do
ziemi:
1) rejestr pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych;
2) treść lub skan pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych albo pozwolenia
wodnoprawne i pozwolenia zintegrowane w formie dokumentu opatrzonego podpisem
elektronicznym.

XI. Informacje o ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych
wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska dotyczących korzystania z wody.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się informacje
o ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych
w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych w postaci wykazu tych pozwoleń wraz
z podaniem ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

XII. Informacje o urządzeniach wodnych.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami prowadzi się rejestry
urządzeń wodnych w rozumieniu art. 16 pkt 65 wraz z charakterystyką tych urządzeń.

XIII. Informacje o obszarach chronionych, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach
ochronnych zbiorników śródlądowych.
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W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się następujące
informacje o obszarach chronionych, strefach ochronnych i obszarach ochronnych,
obejmujące:
1)

rejestr aktów prawnych i decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody i obszary
ochronne zbiorników śródlądowych;

2)

informacje o strefach ochronnych ujęć wody:
a)

przebieg granic terenów ochrony pośredniej i bezpośredniej,

b)

informacje dotyczące terenów ochrony bezpośredniej;

3)

wykaz i granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

4)

rejestr aktów prawnych i decyzji ustanawiających obszary chronione;

5)

wykazy obszarów chronionych, w tym:
a)

wykaz

obszarów

przeznaczonych

do

ochrony

siedlisk

lub

gatunków,

ustanowionych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie wraz z informacją
o przedmiocie ochrony,
b)

wykaz obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

c)

wykaz jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych,

d)

wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych
o znaczeniu gospodarczym.

XIV. Informacje o ocenie obszarów chronionych.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarki wodnej gromadzi się informacje
o ocenie obszarów chronionych, o której mowa w art. 348 ust. 14 ustawy z dnia ... – Prawo
wodne w postaci wykazu ocen obszarów chronionych.

XV. Informacje o wynikach badań i oceny wód powierzchniowych wykorzystywanych
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
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W zasobach systemu informacyjnego o gospodarowaniu wodami gromadzi się
informacje o wynikach badań i oceny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 74 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne, w postaci wykazu ocen wód
powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi.

XVI. Informacja o ocenach obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się informacje
o ocenach obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o których
mowa w art. 348 ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne, w postaci wykazu ocen
obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

XVII. Informacje o ocenie jakości wody w kąpielisku, o której mowa w art. 343 ust. 1
ustawy z dnia … – Prawo wodne.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się informacje
o ocenach jakości wody w kąpielisku w postaci rejestru ocen wody w kąpielisku.

XVIII. Informacje o spółkach wodnych.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się informacje
o spółkach wodnych zawarte w rejestrze spółek wodnych oraz ich związków.

XIX. Informacje w zakresie dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 314
ustawy z dnia… – Prawo wodne.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się następujące
informacje z zakresu:
1)

planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, obejmujące:
a)

wykaz jednolitych części wód wraz z charakterystykami zawartymi w planach
gospodarowania wodami,
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b)

wykaz działań z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów
środowiskowych dla jednolitych części wód,

c)

wykaz inwestycji oraz działań, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego
stanu lub pogorszenie dobrego stanu lub potencjału wód i spełniających warunki,
o których mowa w art. 68 ustawy z dnia … – Prawo wodne, wraz z uzasadnieniem
spełnienia tych warunków;

2)

planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, o których mowa
w art. 172 ustawy z dnia … – Prawo wodne – katalog działań służących osiągnięciu
celów zarządzania ryzykiem powodziowym, o którym mowa w art. 172 ust. 3 pkt 4 tej
ustawy;

3)

planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, o których mowa
w art. 184 ustawy z dnia … – Prawo wodne – katalog działań służących ograniczeniu
skutków suszy, o którym mowa w art. 184 ust. 2 pkt 4 tej ustawy;

4)

wstępnej oceny ryzyka powodziowego, obejmujące:
a)

znaczące

powodzie

historyczne

zawarte

we

wstępnej

ocenie

ryzyka

powodziowego,
b)

obszary, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne, zawarte we
wstępnej ocenie ryzyka powodziowego;

c)

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zawarte we wstępnej ocenie
ryzyka powodziowego;

5)

6)

7)

map zagrożenia powodziowego, obejmujące:
a)

wersję kartograficzną map zagrożenia powodziowego,

b)

numeryczna bazę danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego;

map ryzyka powodziowego, obejmujące:
a)

wersję kartograficzną map ryzyka powodziowego,

b)

numeryczna bazę danych przestrzennych map ryzyka powodziowego;

programu ochrony wód morskich, obejmujące:
a)

wykaz działań zawartych w programie ochrony wód morskich, z uwzględnieniem
sposobu osiągania ustanowionych celów środowiskowych dla wód morskich
z wyłączeniem jednolitych części wód wskazanych w pkt 1 lit. b,

b)

przebieg granic jednostek podlegających ocenie na wodach morskich,

c)

ocenę stanu środowiska wód morskich.
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XX. Informacje o urządzeniach melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntach.
W zasobach systemu informacyjnego gospodarowania wodami gromadzi się informacje
dotyczące:
1)

obszarów zmeliorowanych;

2)

urządzeń melioracji wodnych.
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Załącznik nr 2
ŹRÓDŁA DANYCH DLA SYSTEMU INFORMACYJNEGO GOSPODAROWANIA
WODAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ I STANDARDY PRZEKAZYWANIA DANYCH DO
TEGO SYSTEMU

Rodzaj i zakres
Nazwa podmiotu
Lp.

dostarczającego

Częstotliwość

Sposób

przekazywania

przekazywania

danych

danych

stacje wodowskazowe

co pół roku

elektronicznie

stacje synoptyczne

co pół roku

elektronicznie

stacje klimatologiczne

co pół roku

elektronicznie

stacje opadowe

co pół roku

elektronicznie

średni roczny stan

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

przekazywanych
danych

dane/źródło danych
1.

Państwowa służba
hydrologicznometeorologiczna

wody z roku
hydrologicznego
średni stan wody
z półrocza zimowego

średni stan wody

raz do roku

z półrocza letniego
minimalny stan wody

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

z półrocza zimowego
minimalny stan wody
z półrocza letniego
maksymalny stan wody
z półrocza zimowego
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maksymalny stan wody

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

raz do roku

elektronicznie

Wykaz sieci

raz do roku lub

elektronicznie

obserwacyjno-

w przypadku

badawczej wód

wystąpienia

podziemnych

zmian w sieci

z półrocza letniego
średni przepływ z roku
hydrologicznego
średni przepływ
z półrocza zimowego
średni przepływ
z półrocza letniego
minimalny przepływ
z półrocza zimowego

minimalny przepływ
z letniego zimowego

maksymalny przepływ
z półrocza zimowego

maksymalny przepływ
z półrocza letniego
zimowego
2.

Państwowa służba

Wykaz Zasobów

hydrogeologiczna

Dyspozycyjnych
i Perspektywicznych
Wykaz i lokalizacja
Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych
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Monitoringu Wód
Podziemnych

3.

Wykaz jednolitych

przypadku

części wód

wystąpienia

podziemnych

zmian

Główny Inspektor

wyniki monitoringu

raz do roku

Ochrony

wód

w terminie do

Środowiska

elektronicznie

elektronicznie

30 czerwca za
poprzedni rok
sprawozdawczy

4.

ocena stanu jednolitych

raz do roku

części wód

w terminie do

powierzchniowych

30 września za

i podziemnych

poprzedni rok

w podziale na lata

sprawozdawczy

Główny Inspektor

Dane dotyczące ocen

raz do roku

Sanitarny

obszarowych jakości

w terminie do

wody przeznaczonej do

30 września za

spożycia

poprzedni rok

elektronicznie

elektronicznie

sprawozdawczy
Klasyfikacja jakości

raz do roku

wody w kąpieliskach

w terminie do

elektronicznie

31 października
za poprzedni rok
sprawozdawczy
5.

Wojewoda

Strefy ochronne ujęć

ciągła

elektronicznie

wód oraz obszary

(warstwa

ochronne zbiorników

przestrzenna)

wód śródlądowych

i korespondencją
tradycyjną

6.

Organy ochrony

Ocena obszarów

w przypadku

elektronicznie

przyrody

chronionych

zmian

i korespondencją
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ustanowionych w celu

tradycyjną

ochrony ekosystemów
lub gatunków, których
stan bezpośrednio
zależy od stanu wód
Obszary chronione

w przypadku

elektronicznie

zmian

(warstwa
przestrzenna)
i korespondencją
tradycyjną

7.

Organizator

Profil wody

W terminie 30 dni

elektronicznie

kąpieliska

w kąpielisku

od sporządzenia

i korespondencją
tradycyjną

8.

Organy właściwe

Informacje

ciągła

do wydawania

o pozwoleniach

(warstwa

pozwoleń

zintegrowanych

przestrzenna)

zintegrowanych

elektronicznie

i korespondencją
tradycyjną

10.

Starosta i zarząd

Dane dotyczące spółek

spółki wodnej

wodnych

ciągła

elektronicznie
i korespondencją
tradycyjną

11.

Marszałek

Związki spółek

województwa i

wodnych

ciągła

elektronicznie
i korespondencją

zarząd związku

tradycyjną

spółki wodnej
12.

13.

Zakłady i organy

Ilość i rodzaj

ochrony

substancji szczególnie

i korespondencją

środowiska

szkodliwych

tradycyjną

Właściciele ujęć

wyniki badań i oceny,

wód

o których mowa w

i korespondencją

przepisach wydanych

tradycyjną

na podstawie art. 74

ciągła

ciągła

elektronicznie

elektronicznie
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ust. 1;
14.

Właściciele

lokalizacje i parametry

W terminie 60 dni

elektronicznie

urządzeń wodnych

nowych urządzeń

od przystąpienia

i korespondencją

wodnych

do użytkowania

tradycyjną

urządzenia
Zmienione parametry

W terminie 30 dni

elektronicznie

urządzeń wodnych

od dnia

i korespondencją

wystąpienia

tradycyjną

zmian
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami
stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 330 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. poz. ...). Stosownie do tego przepisu Minister Środowiska, w drodze
rozporządzenia, określa:
1) szczegółowy zakres

informacji

gromadzonych w systemie informacyjnym

gospodarowania wodami;
2) organizację, sposób i standardy techniczne prowadzenia systemu informacyjnego
gospodarowania wodami;
3) źródła danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami oraz
częstotliwość i standardy przekazywania danych do tego systemu.
Przepisy projektowanego rozporządzenia mają na celu:
1) uporządkowanie sposobu prowadzenia systemu informacyjnego gospodarowania
wodami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
2) dostosowanie zakresu informacyjnego zbiorów danych systemu informacyjnego
gospodarowania wodami do wymogów ustawy z dnia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010
z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych
(Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.),
3) harmonizację

zbiorów

danych

zawartych

w

systemie

informacyjnym

gospodarowania wodami z innymi rejestrami publicznymi, a w szczególności z bazą danych
obiektów topograficznych, państwowym rejestrem granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju oraz państwowym rejestrem nazw geograficznych.
W projekcie rozporządzenia dla każdego rodzaju informacji gromadzonych w systemie
informacyjnym gospodarowania wodami zostały określone źródła danych tworzących tą
informację, a także zostały określone warunki i tryby przekazywania Państwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie przez organy administracji publicznej, instytuty
badawcze, a także zakłady oraz właścicieli urządzeń wodnych informacji i zbiorów danych
niezbędnych do tworzenia i aktualizacji tychże rejestrów.
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Szczegółowy

zakres

informacji

gromadzonych

w

systemie

informacyjnym

gospodarowania wodami został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia i obejmuje on
wszystkie informacje objęte zakresem art. 328 ustawy Prawo wodne.
Projektowane

rozporządzenie

przewiduje,

że

w

systemie

informacyjnym

gospodarowania wodami, zorganizowanym w formie systemu teleinformatycznego, prowadzi
się bazy danych, w podziale na regiony wodne. System ten prowadzi się w trybie
zapewniającym w szczególności:
1) kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2) tworzenie, zapisywanie i aktualizację zbiorów danych;
3) kontrolę jakości zbiorów danych i poprawności relacji topologicznych pomiędzy
obiektami;
4) wyszukiwanie, przeglądanie i, w przypadku zbiorów danych przestrzennych,
wizualizację kompozycji mapowych zbiorów danych;
5) wykonywanie, w przypadku zbiorów danych przestrzennych, analiz przestrzennych;
6) transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;
7) udostępnianie danych.
Aktualizację informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania
wodami prowadzi się na bieżąco, z częstotliwością wynikającą z terminów przekazywania
informacji do systemu. W projektowanym rozporządzeniu określono organizację, sposób oraz
standardy techniczne prowadzenia systemu informacyjnego. Źródła danych dla systemu
informacyjnego gospodarowania wodami oraz częstotliwość i standardy przekazywania
danych do tego systemu zostały określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Planowane jest wejście w życie przepisów rozporządzenia w dniu wejścia w życie
ustawy tj. z dniem 1 lipca 2017 r.
Projekt rozporządzenia, nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie
podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska
informacyjnego gospodarowania wodami

w

sprawie

Data sporządzenia:
systemu 24.03.2017 r.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska

Źródło:
Upoważnienie ustawowe - art. 330 ust. 7
ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U.
poz. …)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska

Nr w wykazie prac:

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Kinga Wojtczak tel. 22 3692393
e-mail: kinga.wojtczak@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem projektowanego rozporządzenia jest kompleksowe uregulowanie spraw związanych z funkcjonowaniem sytemu
informacyjnego gospodarowania wodami, w tym uporządkowanie sposobu prowadzenia tego systemu. Niezbędne jest
określenie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w systemie, a także źródeł danych dla tego systemu. System
informacyjny gospodarowania wodami jest podstawowym narzędziem dla prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi
i żeby spełnić swoją funkcję musi zostać tak zaprojektowany aby zapewniał harmonizację zbiorów danych w tym
systemie, w tym zbiorów danych przestrzennych i związanych z nimi usług z innymi zbiorami danych tworzącymi
infrastrukturę informacji przestrzennej.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 330 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo
wodne poprzez wydanie rozporządzenia, określającego szczegółowy zakres informacji gromadzonych w systemie
informacyjnym gospodarowania wodami, organizację, sposób i standardy techniczne prowadzenia systemu
informacyjnego gospodarowania wodami, źródła danych dla systemu informacyjnego gospodarowania wodami oraz
częstotliwość i standardy przekazywania danych do tego systemu. przez zobowiązane organy administracji publicznej,
instytuty badawcze, a także zakłady oraz właścicieli urządzeń wodnych, zobowiązanych
do nieodpłatnego
przekazywania tych danych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Organy administracji
Ok. 450
Ustawa z dnia ...
Projektowane rozporządzenie poprawi
publicznej i podległe im
Prawo wodne w
aktualność, wiarygodność i kompletność
służby, w szczególności
zakresie
informacji zgromadzonej w systemie
odpowiedzialne za
podmiotów
informacyjnym gospodarowania wodami na
planowanie i
dostarczających
poziomie kraju i na poziomie regionu
gospodarowanie wodami
dane do systemu, wodnego, co będzie miało pozytywny wpływ
na obszarach dorzeczy oraz
rejestry i zbiory
na działalność administracji rządowej i
organy administracji
danych, źródła
samorządowej w obszarze ochrony
morskiej.
własne
środowiska i gospodarki wodnej, a także
znacząco usprawni sposób realizacji zadań
publicznych w kontekście potrzeb obywateli,
organów administracji i przedsiębiorców.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia w sprawie systemu informacyjnego gospodarowania wodami będzie przedmiotem konsultacji
publicznych i opiniowania. Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznych Rządowego Centrum
Legislacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r., poz. 248).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2014 r.)
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

-

Dodatkowe
Wydanie rozporządzenia nie spowoduje zmiany dotychczasowego zakresu realizowanych
informacje, w tym
zadań, a tym samym nie będzie pociągać dodatkowych skutków finansowych dla budżetu
wskazanie źródeł
państwa.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
budżet państwa
przedsiębiorstwa
(w tym MŚP)
inwestorzy w polskich
obszarach morskich
Dodatkowe
Rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki
informacje, w tym
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
zgodności).
nie dotyczy
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zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

-

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wraz z wejściem w życie ustawy Prawo wodne tj. z dniem 1 lipca 2017 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
-

23/04/BS

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

1)

z dnia
w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami
podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania
oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie
Na podstawie art. 332 ust. 7 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających
udostępnianiu;

2)

sposób

udostępniania

i

ponownego wykorzystania informacji

zgromadzonych

w systemie informacyjnym gospodarowania wodami;
3)

wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z systemu informacyjnego
gospodarowania wodami.
§ 2. 1. Udostepnieniu z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegają

rejestry, wykazy, informatyczne bazy danych, zbiory danych przestrzennych oraz dokumenty
i opracowania powstałe w wyniku realizacji ustawowych zadań Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej „Wodami Polskimi”, o którym mowa w art. 239
ustawy z dnia ... – Prawo wodne.
2. Zakres informacji, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do
rozporządzenia .
§ 3. 1 Informacje zgromadzone w systemie informacyjnym gospodarowania wodami
udostępnia się na pisemny wniosek.
2. Wody Polskie udostępniają informacje z systemu informatycznego gospodarowania
wodami bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku,
o którym mowa w ust. 1.

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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3. Termin, o którym mowa w ust. 2, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu
na stopień skomplikowania sprawy. Do przedłużenia terminu przepisy art. 35 § 5 i art. 36
Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
4. Udostępnienie, o którym mowa w ust 2, odbywa się po uiszczeniu przez podmiot
opłaty

za

przygotowanie

i

udostępnienie

informacji

z

systemu

informacyjnego

gospodarowania wodami.
5. Informacje, o których mowa w § 2, przygotowuje się do udostępniania w postaci:
1)

numerycznych danych przestrzennych (warstw tematycznych);

2)

danych opisowych.
6. Z numerycznych danych przestrzennych (warstw tematycznych) przygotowuje się

informację w postaci kompozycji mapowej:
1)

wybierając obiekty z uwzględnieniem zadanych kryteriów;

2)

obrazując obiekty;

3)

nadając opisy wybranym obiektom;

4)

dodając niezbędne elementy:
a)

tytuł,

b)

legenda,

c)

skala,

d)

treść.

7. Kompozycję mapową opracowuje się w skali nie mniejszej niż 1: 4 000 000.
8. Skala opracowania kompozycji mapowej nie może być większa od skali materiału
(opracowania) źródłowego.
9. Numeryczne dane przestrzenne przygotowuje się w formie elektronicznej
w formatach Shapefile lub GML.
10. Dane opisowe przygotowuje się w formie elektronicznej w postaci wykazów
i zestawień . Dane opisowe udostępnia się w formie elektronicznej lub w wydruku w formacie
A4 i A3.
11. Kompozycję mapową przygotowuje się w formie:
1)

elektronicznej w postaci jednego z następujących plików graficznych:
a)

JPEG (Joint Photographics Expert Group),

b) PNG (Portable Network Graphics),
c)
2)

PDF (Portable Document Format);

wydruku w formacie od A4 do A1.
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12. Udostępnianie informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami nie
obejmuje wykonywania czynności dodatkowych, w szczególności interpretacji danych.
13. Określa się warunki ponownego wykorzystywania informacji zgromadzonych
w systemie informacyjnym gospodarowania wodami:
1)

wykorzystujący ponownie informacje udostępnione z systemu informacyjnego
gospodarowania wodami jest zobowiązany do:
a)

poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od
udostępniającego (podmiotu zobowiązanego),

b)

poinformowania

udostępniającego

o

przetworzeniu

informacji

ponownie

wykorzystywanej;
2)

udostępniający określa zakres odpowiedzialności za udostępniane informacje z systemu
informacyjnego gospodarowania wodami.
§ 4. Wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z systemu

informacyjnego gospodarowania wodami jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

w porozumieniu:
MINISTER CYFRYZACJI
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)
Załącznik nr 1
ZAKRES INFORMACJI Z SYSTEMU INFORMACYJNEGO GOSPODAROWANIA
WODAMI PODLEGAJĄCY UDOSTĘPNIENIU
I. Informacje o sieci hydrograficznej.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
następujące informacje z zakresu sieci hydrograficznej, obejmujące:
1)

cieki w skali 1:10 000;

2)

cieki w skali 1:50 000;

3)

zbiorniki w skali 1:10 000;

4)

zbiorniki w skali 1:50 000;

5)

węzły hydrograficzne dla cieków oraz zbiorników w skali 1:10 000;

6)

węzły hydrograficzne dla cieków oraz zbiorników w skali 1:50 000.
II. Informacje o lokalizacji hydrologicznych i meteorologicznych stacji

pomiarowo-obserwacyjnych.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
informacje o lokalizacji hydrologicznych i meteorologicznych stacji pomiarowo-obserwacyjnych, w tym:
1)

stacji wodowskazowych;

2)

stacji synoptycznych;

3)

stacji klimatologicznych;

4)

stacji opadowych.
III. Informacje na temat przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów

wodnych.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
następujące informacje o przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów
wodnych, obejmujące:
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1)

granice obszarów dorzeczy w skali 1:50 000;

2)

granice regionów wodnych w skali 1:50 000;

3)

granice obszarów zlewni bilansowych;

4)

granice obszarów zlewni elementarnych w skali 1:50 000;

5)

granice obszarów zlewni elementarnych w skali 1:10 000;

6)

granice zlewni poziomów od 1 do 9 w skali 1:50 000;

7)

granice zlewni poziomów od 1 do 14 w skali 1:10 000;

8)

przebieg działów wodnych w skali 1:50 000;

9)

przebieg działów wodnych w skali 1:10 000.
IV. Informacje o ilości i jakości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych

zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz
sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
następujące informacje o ilości i jakości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych
zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz
sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, obejmujące:
1)

wyniki oceny stanu ilościowego i chemicznego jednolitych części wód
podziemnych;

2)

wykaz Zasobów Dyspozycyjnych i Perspektywicznych;

3)

wykaz i lokalizację Głównych Zbiorników Wód Podziemnych;

4)

wykaz obiektów monitoringu wód podziemnych, w tym sieci obserwacyjno-badawczej z bazy Monitoringu Wód Podziemnych, w tym:

5)

a)

punkty pomiarowe monitoringu diagnostycznego,

b)

punkty pomiarowe monitoringu operacyjnego,

c)

punkty pomiarowe monitoringu badawczego,

d)

punkty pomiarowe monitoringu stanu ilościowego;

wyniki pomiarów monitoringu wód podziemnych.
V. Informacje na temat ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych w tym

stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych
części wód powierzchniowych.
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Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
następujące informacje o ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych w tym
o stanie ekologicznym lub potencjale ekologicznym oraz stanie chemicznym wód
powierzchniowych, obejmujące:
1)

stany wód i przepływy dla posterunków wodowskazowych, w tym:
a)

średni roczny stan wody z roku hydrologicznego,

b)

średni stan wody z półrocza zimowego,

c)

średni stan wody z półrocza letniego,

d)

minimalny stan wody z półrocza zimowego,

e)

minimalny stan wody z półrocza letniego,

f)

maksymalny stan wody z półrocza zimowego,

g)

maksymalny stan wody z półrocza letniego,

h)

średni przepływ dla roku hydrologicznego,

i)

średni przepływ wody z półrocza zimowego,

j)

średni przepływ wody z półrocza letniego,

k)

minimalny przepływ z półrocza zimowego,

l)

minimalny przepływ z półrocza letniego,

m) maksymalny przepływ dla półrocza,
n)
2)

maksymalny przepływ dla półrocza letniego;

wyniki pomiarów monitoringu wód wraz z siecią obserwacyjną wód
powierzchniowych;

3)

4)

wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dotyczące:
a)

stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego,

b)

stanu chemicznego;

wyniki oceny obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków, dla
których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
VI. Informacje o wielkości poboru wody powierzchniowej i podziemnej oraz

wielkości zrzutów ścieków do wód lub do ziemi według wartości rzeczywistych
i informacji ze zgód wodnoprawnych.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
następujące informacje dotyczące wielkości poboru wód, w podziale na regiony wodne,
obejmujące:
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1)

wielkości poboru wód powierzchniowych według danych rzeczywistych;

2)

wielkości poboru wód podziemnych według danych rzeczywistych;

3)

wielkości poboru wód powierzchniowych według zgód wodnoprawnych;

4)

wielkości poboru wód podziemnych według zgód wodnoprawnych.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się

następujące informacje dotyczące wielkości zrzutów ścieków, w podziale na regiony
wodne:
1)

wielkości zrzutów ścieków według danych rzeczywistych;

2)

wielkości zrzutów ścieków według zgód wodnoprawnych.
VII. Informacje o lokalizacji źródeł zanieczyszczeń punktowych i obszarowych,

wraz z ich charakterystyką.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
następujące informacje o lokalizacji źródeł zanieczyszczeń, wraz z ich charakterystyką,
w tym lokalizacją punktów zrzutu zanieczyszczeń z podaniem współrzędnych,
obejmujące:
1)

lokalizacje źródeł zanieczyszczeń punktowych takich jak:
a)

ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, o których mowa w art. 16
pkt 61–64 ustawy z dnia … – Prawo wodne wraz z charakterystykami oraz
wielkościami

zrzutów

według

zgód

wodnoprawnych

oraz

danych

rzeczywistych,

2)

b)

wody opadowe lub roztopowe,

c)

ścieki ze źródeł zanieczyszczeń punktowych;

lokalizacje źródeł zanieczyszczeń obszarowych:
a)

pochodzenia rolniczego,

b)

rolniczego wykorzystania ścieków,

c)

składowisk odpadów.

VIII. Informacje o obwodach rybackich.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
informacje o obwodach rybackich w postaci rejestru obwodów rybackich w podziale na
regiony wodne.
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IX. Informacje o profilach wody w kąpieliskach.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
następujące informacje o profilach wody w kąpieliskach, obejmujące:
1)

rejestr profili wody w kąpieliskach w podziale na regiony wodne;

2)

treść lub skan profili wody w kąpieliskach.
X. Informacje o pozwoleniach wodnoprawnych, ocenach wodnoprawnych oraz

pozwoleniach zintegrowanych.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
następujące dane o pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych
wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska w zakresie poboru wód powierzchniowych lub podziemnych oraz
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi:
1)

rejestr pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych;

2)

treść lub skan pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych albo
pozwolenia wodnoprawne i pozwolenia zintegrowane w formie dokumentu
opatrzonego podpisem elektronicznym.
XI. Informacje o ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla

środowiska wodnego określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach
zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska dotyczących korzystania z wody.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
informacje o ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych w postaci
wykazu tych pozwoleń wraz z podaniem ilości i rodzaju substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego.
XII. Informacje o urządzeniach wodnych.
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Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
informacje o urządzeniach wodnych z rejestru urządzeń wodnych w rozumieniu art. 16
pkt 65 ustawy z dnia … – Prawo wodne wraz z charakterystyką tych urządzeń.
XIII. Informacje o obszarach chronionych, strefach ochronnych ujęć wód
i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
następujące informacje o obszarach chronionych, strefach ochronnych ujęć wód
i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych, obejmujące:
1)

rejestr aktów prawnych i decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody
i obszary ochronne zbiorników śródlądowych;

2)

informacje o strefach ochronnych ujęć wody, dotyczące:
a)

przebiegu granic terenów ochrony pośredniej i bezpośredniej,

b)

terenów ochrony bezpośredniej;

3)

wykaz i granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

4)

rejestr aktów prawnych i decyzji ustanawiających obszary chronione;

5)

wykazy obszarów chronionych, w tym:
a)

wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków,
ustanowionych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie wraz z informacją o przedmiocie ochrony,

b)

wykaz obszarów przeznaczonych do poboru wody w celu zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

c)

wykaz jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych,
w tym kąpieliskowych,

d)

wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych
o znaczeniu gospodarczym.

XIV. Informacje o ocenie obszarów chronionych.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
informacje o ocenie obszarów chronionych, o której mowa w art. 348 ust. 14 ustawy
z dnia … – Prawo wodne, w postaci wykazu ocen obszarów chronionych.
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XV.

Informacje

o

wynikach

badań

i

oceny

wód

powierzchniowych

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez
ludzi.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
informacje o wynikach badań i oceny, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne, w postaci wykazu ocen wód
powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia przez ludzi.
XVI. Informacja o ocenach obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
informacje o ocenach obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, których mowa w art. 348 ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne,
w postaci wykazu ocen obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.
XVII. Informacje o ocenie jakości wody w kąpielisku, o której mowa w art. 343
ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
informacje o ocenach jakości wody w kąpielisku w postaci rejestru ocen wody
w kąpielisku.
XVIII. Informacje o spółkach wodnych.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
informacje o spółkach wodnych zawarte w rejestrze spółek wodnych oraz ich
związków.
XIX. Informacje w zakresie dokumentów planistycznych, o których mowa
w art. 314 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
następujące informacje z zakresu:
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1)

planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, obejmujące:
a)

wykaz jednolitych części wód wraz z charakterystykami zawartymi
w planach gospodarowania wodami,

b)

wykaz działań z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów
środowiskowych dla jednolitych części wód,

c)

wykaz inwestycji oraz działań, które mogą spowodować nieosiągnięcie
dobrego stanu lub pogorszenie dobrego stanu lub potencjału wód
i spełniających warunki, o których mowa w art. 68 ustawy z dnia … – Prawo
wodne, wraz z uzasadnieniem spełnienia tych warunków;

2)

planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, o których
mowa w art. 172 ustawy z dnia … – Prawo wodne – katalog działań służących
osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, o którym mowa
w art. 172 ust. 3 pkt 4 tej ustawy;

3)

planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, o których mowa
w art. 184 ustawy z dnia … – Prawo wodne – katalog działań służących
ograniczeniu skutków suszy, o którym mowa w art. 184 ust. 2 pkt 4 tej ustawy;

4)

wstępnej oceny ryzyka powodziowego, obejmujące:
a)

znaczące powodzie historyczne zawarte we wstępnej ocenie ryzyka
powodziowego,

b)

obszary, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne, zawarte we
wstępnej ocenie ryzyka powodziowego,

c)

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, zawarte we wstępnej
ocenie ryzyka powodziowego;

5)

6)

7)

map zagrożenia powodziowego, obejmujące:
a)

wersję kartograficzną map zagrożenia powodziowego,

b)

numeryczną bazę danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego;

map ryzyka powodziowego, obejmujące:
a)

wersję kartograficzną map ryzyka powodziowego,

b)

numeryczną bazę danych przestrzennych map ryzyka powodziowego;

programu ochrony wód morskich, obejmujące:
a)

wykaz

działań

zawartych

w

programie

ochrony

wód

morskich,

z uwzględnieniem sposobu osiągania ustanowionych celów środowiskowych
dla wód morskich z wyłączeniem jednolitych części wód wskazanych
w pkt 1b,
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b)

przebieg granic jednostek podlegających ocenie na wodach morskich,

c)

ocenę stanu środowiska wód morskich.

XX. Informacje o urządzeniach melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntach.
Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się
informacje dotyczące:
1)

obszarów zmeliorowanych,

2)

urządzeń melioracji wodnych.
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Załącznik nr 2
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
Z SYSTEMU INFORMACYJNEGO GOSPODAROWANIA WODAMI
I.

Opłaty za przygotowanie i udostępnianie informacji przestrzennej
1. Opłata za przygotowanie informacji w postaci kompozycji mapowej

Tabela I
Lp.

Rodzaj opracowania w skali

Opłata

od

do

1

2

3

4

1

-

1:25 000

90,00 zł

2

mniejsza od 1:25 000

1:50 000

75,00 zł

3

mniejsza od 1:50 000

1:100 000

60,00 zł

4

mniejsza od 1:100 000

1:500 000

45,00 zł

5

mniejsza od 1:500 000

1:4.000 000

30,00 zł

2. Opłata za udostępnianie informacji w postaci kompozycji mapowej w formie
wydruku w formacie od A4 do A1
Tabela II
Lp.

Format wyjściowy

Opłata

1

2

3

1

A4

8,00 zł za stronę

2

A3

24,00 zł za stronę

3

A2

48,00 zł za stronę

4

A1

96,00 zł za stronę
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3. Opłata za udostępnianie informacji w postaci kompozycji mapowej w formie
elektronicznej
Tabela III
Lp.

Rozmiar formatu danych
w MB (megabajt)

Opłata

od

do

1

2

3

4

1

-

0,5

10,00 zł

2

0,5

2,0

20,00 zł

3

2,0

10,0

30,00 zł

4

10,0

-

30,00 zł i 10,00 zł za każde następne rozpoczęte
0,5 MB,

II. Opłaty za przygotowanie i udostępnianie numerycznych danych przestrzennych
(warstw tematycznych)
1. Opłata za przygotowanie wektorowych numerycznych danych przestrzennych
(warstw tematycznych)
Tabela IV
Lp.

Ilość wybranych obiektów

Opłata

od

do

1

2

3

1

1

20

20,00 zł

2

21

100

50,00 zł

3

powyżej 100

50,00 zł i 0,1 zł za każdy kolejny obiekt,

Objaśnienie:
Jako ilość wybranych obiektów określa się ilość obiektów z pojedynczej udostępnianej
warstwy tematycznej. Wartości dla każdej oddzielnej warstwy wg tabeli IV sumowane
są oddzielnie.
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2. Opłata za udostępnianie numerycznych danych przestrzennych w formie
elektronicznej w formacie Shapefile lub GML
Tabela V
Lp.

Rozmiar danych w MB
(megabajt)

Opłata

od

do

1

2

3

4

2

-

1,0

20,00 zł

3

powyżej 1,0

5,0

30,00 zł

5

powyżej 5,0

10,0

60,00 zł

4

powyżej 10,0

30,0

180,00 zł

5

powyżej 30,0

-

180,00 zł i 10,00 zł za każde następny rozpoczęty 1 MB

Objaśnienie:
Jako rozmiar określa się objętość plików pojedynczej udostępnianej warstwy
tematycznej. Wartości dla każdej oddzielnej warstwy wg tabeli V sumowane są
oddzielnie.
III. Opłaty za przygotowanie i udostępnianie danych opisowych
1. Opłata za przygotowanie danych opisowych:
Tabela VI
Wykazy i zestawienia1)

Lp.

1
2

od

do

1

10

powyżej 10 pozycji wykazu

Opłata

20 zł
20,00 zł i 3,00 zł za każdą kolejną pozycję wykazu

Objaśnienia:
1)

Opłata jest sumą opłaty wyliczonej na podstawie tabeli VI.
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2. Opłata za udostępnianie danych opisowych w formie wydruku
Tabela VII
Lp.

Format wyjściowy

Opłata

1

2

3

1

A4

0,30 zł za stronę

2

A3

0,90 zł za stronę

Objaśnienie: Opłata za przygotowanie i udostępnienie danych opisowych w formie
wydruków stanowi sumę opłat z Tabeli VI i VII.
3. Opłaty za udostępnianie danych opisowych w formie elektronicznej nie nalicza
się.

– 17 –
UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego
gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania
i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie
stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 332 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. poz. ...). Stosownie do tego przepisu Minister Środowiska, w drodze
rozporządzenia, określa:
1) zakres

informacji

z

systemu

informacyjnego

gospodarowania

wodami

podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 332 ust. 1 ustawy
Prawo wodne;
2) sposób udostępniania i ponownego wykorzystania informacji zgromadzonych
w systemie informacyjnym gospodarowania wodami;
3) wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z systemu
informacyjnego

gospodarowania

wodami

podlegających

udostępnianiu

na

warunkach określonych w art. 332 ust. 1 ustawy Prawo wodne.
Zakres

informacji

z

systemu

informacyjnego

gospodarowania

wodami

podlegających udostępnianiu obejmuje rejestry, wykazy, informatyczne bazy danych,
zbiory danych przestrzennych oraz dokumenty i opracowania powstałe w wyniku
realizacji ustawowych obowiązków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
Zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, który
będzie podlegał udostępnianiu na warunkach określonych w art. 332 ust. 1 ustawy
Prawo wodne został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Wspomniane
warunki oznaczają udostępnianie informacji w innej formie niż usługi w rozumieniu
art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Objęty załącznikiem nr 1 zakres
informacji

jest

tożsamy z

zakresem

informacji

gromadzonych

w systemie

informacyjnym gospodarowania wodami.
W projektowanym rozporządzeniu przewidziano, że informacje zgromadzone
w systemie informacyjnym gospodarowania wodami udostępnia się na pisemny
wniosek, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania tego
wniosku.
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Informacje przygotowuje się do udostępniania w postaci numerycznych danych
przestrzennych (warstw tematycznych) oraz danych opisowych, natomiast samo
udostepnienie tych informacji następuje po uiszczeniu przez podmiot opłaty.
W projektowanym rozporządzeniu zostały określone warunki ponownego
wykorzystywania

informacji

zgromadzonych

w

systemie

informacyjnym

gospodarowania wodami. Na wykorzystującego ponownie informacje udostępnione
z systemu informacyjnego gospodarowania wodami zostały nałożone obowiązki
w zakresie poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od
udostępniającego (podmiotu zobowiązanego) oraz poinformowania udostępniającego
o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej. Z kolei udostępniający jest
zobowiązany do określenia zakresu odpowiedzialności za udostępniane informacje
z systemu informacyjnego gospodarowania wodami.
Za przygotowanie i udostępnianie informacji z systemu informacyjnego
gospodarowania wodami ponosi się opłatę, której wysokość została określona
w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Planowane jest wejście w życie przepisów rozporządzenia w dniu wejścia w życie
ustawy tj. z dniem 1 lipca 2017 r.
Projekt rozporządzenia, nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym
nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248)
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

– 19 –
Nazwa projektu
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji
z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających
udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz
wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie.
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Data sporządzenia:
24.03.2017 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe – art. 332 ust. 7
ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U.
poz. ...)
Nr w wykazie prac:

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Kinga Wojtczak tel. 22 3692393
e-mail: kinga.wojtczak@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem projektowanego rozporządzenia jest uporządkowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji z systemu
informacyjnego gospodarowania wodami zainteresowanym podmiotom. Zachodzi zatem potrzeba określenia zakresu
informacji podlegającej udostępnieniu oraz wysokości opłat za jej udostepnienie, tak aby proces udostępniania informacji
był transparentny, a także wszystkie podmioty zainteresowane korzystaniem z informacji pochodzącej z systemu
ponosiły jednakowe opłaty.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 332 ust. 7 ustawy z dnia … – Prawo
wodne poprzez wydanie rozporządzenia określającego zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania
wodami podlegających udostępnianiu, sposób ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokość opłat za ich
przygotowanie i udostępnianie.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Podmioty prywatne
Brak danych
Projektowane rozporządzenie będzie
i instytucje komercyjne
stanowił źródło informacji o wysokości
zainteresowane
opłat za wykonanie czynności niezbędnych
pozyskaniem danych
do przygotowania i udostepnienia
z systemu informacyjnego
informacji z systemu informacyjnego
gospodarowania wodami
gospodarowania wodami .
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających
udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie
i udostępnianie będzie przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania. Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznych Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2014 r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
Wydanie rozporządzenia nie spowoduje zmiany dotychczasowego zakresu realizowanych
wskazanie źródeł
zadań, a tym samym nie będzie pociągać dodatkowych skutków finansowych dla budżetu
danych i przyjętych do państwa.
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
budżet państwa
przedsiębiorstwa
(w tym MŚP)
inwestorzy w polskich obszarach morskich
Dodatkowe
informacje, w tym
Rozporządzenie nie będzie miało znaczącego wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

-

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wraz z wejściem w życie ustawy – Prawo wodne tj. z dniem 1 lipca 2017 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
-

29/04/EP

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Na podstawie art. 337 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. ...) zarządza się co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzór legitymacji służbowej pracowników urzędu
zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wykonujących kontrolę gospodarowania wodami,
o której mowa w art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
§ 2. Wzory legitymacji służbowej pracowników:
1)

urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej – jest
określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

2)

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – jest określony w załączniku nr 2
do rozporządzenia,
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ŚRODOWISKA

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)
Załącznik nr 1
WZÓR LEGITYMACJA PRACOWNIKÓW URZĘDU ZAPEWNIAJĄCEGO
OBSŁUGĘ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ
WYKONUJĄCYCH KONTROLĘ GOSPODAROWANIA WODAMI.
Strona zewnętrzna

RZECZPOSPOLITA
Okaziciel niniejszej legitymacji jest
upoważniony

do

czynności

prowadzenia

POLSKA

kontrolnych

powierzonych mu przez ministra
właściwego do spraw gospodarki

wodnej, i pod jego nadzorem.

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA
Logo jednostki

MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA
Strona wewnętrzna
MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA

Zdjęcie
45 mm x 35 mm

adres, NIP
LEGITYMACJA NR…../…...

(pieczątka okrągła)

………..…………………………
(nazwisko, imię)

………………………………….
…………………………..
(podpis posiadacza legitymacji)

(stanowisko służbowe)

..…………………….………..…
(data i miejsce wystawienia)
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Legitymacja służbowa jest koloru białego, posiada miękką zalaminowaną okładkę oraz
sporządzona jest czcionką Garamond, odpowiednio:
– wyrazy „RZECZPOSPOLITA POLSKA” pisane „drukowanymi literami” umieszczone na
zewnętrznej części legitymacji – rozmiar 14,
– wyrazy „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA” pisane „drukowanymi literami” umieszczone na
zewnętrznej części legitymacji – rozmiar 11,
– wyrazy

„MINISTERSTWO

ŚRODOWISKA”

pisane

„drukowanymi

literami”

umieszczone na zewnętrznej części legitymacji – rozmiar 12,
– wyrazy pisane „drukowanymi literami” umieszczone na wewnętrznej części legitymacji –
rozmiar 11,
– wyrazy w nawiasach – rozmiar 9,
– pozostałe wyrazy – rozmiar 11.
We wzorach, pisane kursywą wyrazy mają charakter pomocniczy i nie powinny
znajdować się na oryginalnych wydrukach legitymacji.
Na stronie zewnętrznej pod napisem „RZECZPOSPOLITA POLSKA” umieszczone jest
znak graficzny godła państwowego.
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Załącznik nr 2
WZÓR LEGITYMACJA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA
WODNEGO „WODY POLSKIE” WYKONUJĄCYCH KONTROLĘ
GOSPODAROWANIA WODAMI.
Strona zewnętrzna

RZECZPOSPOLITA
Okaziciel niniejszej legitymacji jest
upoważniony

do

czynności

prowadzenia

POLSKA

kontrolnych

powierzonych mu przez Prezesa
Państwowego

Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie, i pod
jego nadzorem.
LEGITYMACJA SŁUŻBOWA
Logo jednostki

PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
Strona wewnętrzna
PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE

Zdjęcie
45 mm x 35 mm

adres, NIP
LEGITYMACJA NR…../…...
………..…………………………

(pieczątka okrągła)

(nazwisko, imię)

………………………………….
(stanowisko służbowe)

…………………………..
(podpis posiadacza legitymacji)

..…………………….………..…
(data i miejsce wystawienia)
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Legitymacja służbowa jest koloru białego, posiada miękką zalaminowaną okładkę oraz
sporządzona jest czcionką Garamond, odpowiednio:
– wyrazy „RZECZPOSPOLITA POLSKA” pisane „drukowanymi literami” umieszczone na
zewnętrznej części legitymacji – rozmiar 14,
– wyrazy „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA” pisane „drukowanymi literami” umieszczone na
zewnętrznej części legitymacji – rozmiar 11,
– wyrazy „PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE” pisane
„drukowanymi literami” umieszczone na zewnętrznej części legitymacji – rozmiar 12,
– wyrazy pisane „drukowanymi literami” umieszczone na wewnętrznej części legitymacji –
rozmiar 11,
– wyrazy w nawiasach – rozmiar 9,
– pozostałe wyrazy – rozmiar 11.
We wzorach, pisane kursywą wyrazy mają charakter pomocniczy i nie powinny
znajdować się na oryginalnych wydrukach legitymacji.
Na stronie zewnętrznej pod napisem „RZECZPOSPOLITA POLSKA” umieszczone jest
znak graficzny godła państwowego.
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego
w art. 337 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …). Projekt ma na celu wypełnienie
ustawowej delegacji w zakresie wydania legitymacji służbowej pracownikom urzędu
zapewniającego obsługę urzędu ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, mając na uwadze zapewnienie
możliwości identyfikacji organu wykonującego kontrolę i wykonujących kontrolę.
Zgodnie z art. 336 ust. 1 ustawy – Prawo wodne kontrolę gospodarowania wodami
przeprowadza się po okazaniu upoważnienia do jej przeprowadzenia, a jeżeli kontrolę
wykonują pracownicy urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej lub Wód Polskich, także legitymacji służbowej.
Zgodnie z art. 335 ustawy – Prawo wodne przeprowadzający kontrolę ma szerokie
uprawnienia obejmujące:
1) wstęp

wraz

z

pracownikami

pomocniczymi,

rzeczoznawcami

i

niezbędnym

wyposażeniem przez całą dobę na teren nieruchomości, na której znajdują się urządzenia
wodne lub prowadzona jest działalność związana z korzystaniem z wód;
2) przeprowadzanie niezbędnych pomiarów lub badań lub wykonywania innych czynności
kontrolnych w celu ustalenia, na terenie kontrolowanej nieruchomości, przestrzegania
warunków wynikających z przepisów ustawy, a także stanu urządzeń wodnych;
3) utrwalanie przebiegu i wyników oględzin, za pomocą aparatury i środków technicznych
służących do utrwalania obrazu lub dźwięku;
4) żądanie wstrzymania korzystania z wód oraz powstrzymania się od wykonywania innych
czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla przeprowadzenia badań i pomiarów;
5) żądanie pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
6) żądanie okazywania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek
z problematyką kontroli;
7) wykonywanie niezbędnych dla celów kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów
oraz zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów, a w razie potrzeby
żądania ich od podmiotu kontrolowanego;
8) sprawdzanie tożsamości osób uczestniczących w kontroli;
9) ocenę sposobu i poprawności wykonywania pomiarów dotyczących korzystania z wód
przez zakład.
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Dlatego też dla prawidłowego wykonywania kontroli oraz w celu identyfikacji
pracownika państwowej służby, koniecznym jest posiadanie przez pracowników ww.
instytucji legitymacji służbowych. Projekt rozporządzenia w załączniku 1 określa wzór
legitymacji służbowej dla pracowników organu obsługującego ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej. Natomiast załącznik 2 określa wzór legitymacji dla pracowników
Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.
Termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na 14 dni od dnia jego
ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów legitymacji
służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Data sporządzenia
24.03.2017
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 337 ustawy z dnia … – Prawo wodne
(Dz. U. poz. …)
Nr w wykazie prac:

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Agnieszka Kosińska tel. 22 36 92 009
e-mail:agnieszka.kosinska@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Przepis ma na celu wypełnienie ustawowej delegacji w zakresie wydania legitymacji służbowej pracownikom
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz pracownikom urzędu zapewniającego obsługę ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej. W związku z powołaniem nowej jednostki konieczne jest wyposażenie jej
pracowników w dokument umożlwiający identyfikację oraz potwierdzenie ich zatrudnienia. Powyższe będzie jest
obligatoryjnym wymogiem, wynikającym wprost z przepisów ustawy Prawo wodne, jak i ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej (w ramach czynności urzędowych kontrolujący zobligowani są do okazania takich
dokumentów), warunkującym przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie rozporządzenia umożliwiającego wprowadzenie w ww. jednostkach legitymacji służbowych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Inne kraje mają własne rozwiązania w tym zakresie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Administracja rządowa –
1
dane własne
bezpośrednie
Ministerstwo Środowiska
Państwowa osoba prawna
1
dane własne
bezpośrednie
(w rozumieniu art. 9 pkt 14
ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach
publicznych) – Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z racji charakteru materii jaką reguluje projekt rozporządzenia nie będzie ono przedmiotem konsultacji społecznych
i opiniowania.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany termin
konsultacji dokumentu to 14 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2015 r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Łącznie
(0–10)
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JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa

0,0052 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0092

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa

0,0052 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004

0,0092

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Budżet państwa, część środków przypisana obecnie w budżecie państwa do działalności MŚ,
KZGW i RZGW
Dodatkowe
Przyjęto, iż rozporządzeniem objętych zostanie około 520 pracowników. W trakcie każdego
informacje, w tym
kolejnego roku w związku z fluktuacją zatrudnienia, zdarzeniami losowymi potrzeby ilościowe
wskazanie źródeł
wynosić mogą ok. 40 szt. legitymacji. Jako koszt wyjściowy jednej legitymacji przyjęto 10 zł.
danych i przyjętych do W ramach kosztów ogólnych uwzględnić należy również koszt prowadzenia rejestru wydanych
obliczeń założeń
legitymacji.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Brak wpływu
Niemierzalne
Brak wpływu
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
Regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
nie
tabeli zgodności).
nie dotyczy
Źródła finansowania
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zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Usprawnienie, a dla części przypadków umożliwienie podjęcia właściwych działań związanych
m.in. z kontrolą gospodarowania wodami.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

30/04/EP

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia

w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych2)
Na podstawie art. 349 ust. 1 ustawy z dnia…. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części
wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych, w tym:
1)

dla wód powierzchniowych:
a)

rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia,

b)

kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania,

c)

rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych i kryteria ich wyznaczania,

d)

zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla poszczególnych elementów
klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód w
ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach
przejściowych

1)

2)

oraz

wodach

przybrzeżnych,

z

uwzględnieniem

specyfiki

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275) w brzmieniu nadanym dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającą dyrektywy 200/60/WE
i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 226
z 24.8.2013 r., str. 1) oraz dyrektywą Komisji 2014/101/UE z dnia 30 października 2014 r. zmieniającą
dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2010, str. 32).
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poszczególnych typów wód, a w przypadku stanu chemicznego – także
z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu rozumianego jako jednostka
systematyki organizmów, w tym fauny i flory ekosystemów wodnych,
e)

zakres prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji potencjału
ekologicznego i

stanu

chemicznego sztucznych

jednolitych części

wód

powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,
a w przypadku stanu chemicznego – także z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub
taksonu,
f)

metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów i badań,

g)

liczbę,

kryteria

wyboru

punktów

pomiarowo-kontrolnych

oraz

zakres

i częstotliwość badania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego zawartych na liście obserwacyjnej;
2)

dla wód podziemnych:
a)

rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia,

b)

kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania,

c)

kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych,

d)

zakres i częstotliwość monitoringu,

e)

metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości monitoringu.

§ 2. Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w sposób
umożliwiający:
1) pozyskanie spójnej i całościowej oceny stanu ekologicznego lub potencjału
ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód powierzchniowych w każdym obszarze
dorzecza oraz przypisanie jednolitym częściom wód powierzchniowych jednej z pięciu klas
jakości wód zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia … –
Prawo wodne;
2) ilościowe ujęcie czasowej i przestrzennej zmienności wskaźników jakości wód dla
elementów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych.
§ 3. 1. Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w formie:
1)

pomiarów objętości i poziomu lub natężenia przepływu wód w zakresie stosownym dla
stanu ekologicznego i chemicznego oraz potencjału ekologicznego;

2)

badania wskaźników jakości wód na potrzeby oceny:
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a)

stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione i trendów jego zmian,

b)

potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód
powierzchniowych i trendów jego zmian,

c)

stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i trendów jego
zmian,

d)

spełnienia dodatkowych wymagań dla obszarów chronionych,

e)

długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 114 ustawy z dnia…. – Prawo
wodne, i innych zanieczyszczeń, dla których określa się środowiskowe normy
jakości w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia… –
Prawo wodne.

2. Badania wskaźników jakości wód na potrzeby oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit.
a–d, obejmują elementy biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne i chemiczne w
wodach.
3, Badania wskaźników jakości wód na potrzeby oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 2
lit. e, obejmują elementy chemiczne w osadach dennych lub faunie i florze wodnej.
§ 4. 1. Określa się następujące rodzaje monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych:
1)

diagnostyczny;

2)

operacyjny;

3)

badawczy;

4)

obszarów chronionych.
2. Monitoring diagnostyczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na podstawie

dokumentów, o których mowa w art. 316 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia …. – Prawo wodne.
3. Monitoring operacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie oceny
wpływu znaczących oddziaływań antropogenicznych na stan jednolitych części wód
powierzchniowych lub monitoringu diagnostycznego, z uwzględnieniem oceny, o której
mowa w art. 316 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia … – Prawo wodne, a także wykazów, o których
mowa w art. 316 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
§ 5. 1. Monitoring diagnostyczny jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi
się w celu:
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1)

oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla:
a)

uzupełnienia identyfikacji rodzajów i wielkości znaczących oddziaływań
antropogenicznych, na które narażone są jednolite części wód powierzchniowych
na danym obszarze dorzecza,

b)

potwierdzenia oceny wpływu znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań
antropogenicznych;

2)

zaprojektowania programów monitoringu;

3)

oceny długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych w
warunkach naturalnych;

4)

oceny długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych
spowodowanych przez oddziaływania antropogeniczne;

5)

określenia długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych i innych
zanieczyszczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e.
2. Monitoring operacyjny jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się

w celu:
1)

oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które uznano za zagrożone
niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych;

2)

oceny zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych wynikających
z programów działań, które zostały przyjęte dla poprawy jakości jednolitych części
wód powierzchniowych uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla
nich celów środowiskowych.

3. Monitoring badawczy jednolitych części wód powierzchniowych prowadzi się w celu:
1)

wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla danej
jednolitej części wód powierzchniowych, jeżeli wyjaśnienie tych przyczyn jest
niemożliwe na podstawie danych oraz informacji uzyskanych w wyniku pomiarów
i badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego lub operacyjnego;

2)

wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla danej
jednolitej część wód powierzchniowych, jeżeli z monitoringu diagnostycznego
wynika, że cele środowiskowe określone dla danej jednolitej części wód
powierzchniowych nie zostaną osiągnięte, i gdy nie rozpoczęto realizacji
monitoringu operacyjnego dla tej jednolitej części wód powierzchniowych;
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3)

określenia wielkości i wpływów na stan wód powierzchniowych zanieczyszczenia
niedającego się zaplanować lub zamodelować, zwanego dalej „zanieczyszczeniem
przypadkowym”;

4)

ustalenia przyczyn rozbieżności między wynikami oceny stanu ekologicznego na
podstawie biologicznych i fizykochemicznych elementów jakości;

5)

zebrania informacji o stanie wód w związku z uwarunkowaniami lokalnymi lub
umowami

międzynarodowymi,

dodatkowych

w

stosunku

do

informacji

pozyskiwanych w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego jednolitych
części wód powierzchniowych.
4. Monitoring obszarów chronionych prowadzi się w celu:
1)

ustalenia

stopnia

spełniania

dodatkowych

wymagań

określonych

w

celach

środowiskowych, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia … – Prawo
wodne;
2)

oceny wielkości i wpływu znaczących oddziaływań antropogenicznych na jednolite
części wód powierzchniowych występujących na obszarach chronionych.
5. Sposób prowadzenia monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego

i monitoringu obszarów chronionych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 6. Kryteria wyboru jednolitych części wód powierzchniowych do monitorowania w
ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, badawczego oraz monitoringu obszarów
chronionych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 7. 1. Określa się następujące rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych dla jednolitych
części wód powierzchniowych:
1)

reprezentatywny punkt monitorowania stanu lub potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych;

2)

reprezentatywny punkt monitorowania stanu lub potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego grupy jednolitych części wód powierzchniowych;

3)

reperowy punkt pomiarowo-kontrolny;

4)

badawczy punkt pomiarowo-kontrolny na potrzeby prowadzenia monitoringu
badawczego;

5)

punkt pomiarowo-kontrolny intensywnego monitorowania jednolitych części wód
powierzchniowych przymorza, takich jak struga, strumień, potok, rzeka, kanał,

–6–
w tym jednolitych części wód tych kategorii wyznaczonych jako silnie zmienione
lub sztuczne;
6)

punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu obszarów chronionych;

7)

punkt analizy długoterminowych trendów zmian stężeń substancji priorytetowych
i innych zanieczyszczeń ulegających akumulacji w osadach lub faunie i florze.

2. Punkty pomiarowo-kontrolne, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić pojedynczy
punkt albo grupę stanowisk pomiarowych.
3. Kryteria wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód
powierzchniowych wybranych do monitorowania w ramach monitoringu diagnostycznego,
operacyjnego, badawczego jednolitych części wód powierzchniowych i monitoringu
obszarów chronionych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 8. Załącznik nr 4 do rozporządzenia określa:
1) zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji
stanu ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód w ciekach naturalnych,
jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz
wodach przybrzeżnych;
2) zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych jednolitych części wód
powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;
3) zakres i częstotliwość badania osadów dennych do analizy długoterminowych trendów
zmian stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 2 lit. e, oraz wskaźników istotnych z punktu widzenia oceny stanu
zanieczyszczenia osadów dennych;
4) zakres i częstotliwość prowadzonych badań na potrzeby oceny spełnienia dodatkowych
wymagań wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych należących do
obszarów chronionych.
§ 9.

Liczbę,

kryteria

wyboru

punktów

pomiarowo-kontrolnych

oraz

zakres

i częstotliwość badania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
zawartych na liście obserwacyjnej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 10. Monitoring jednolitych części wód podziemnych prowadzi się w sposób
umożliwiający:
1)

dokonanie oceny stanu jednolitych części wód podziemnych;
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2)

wykrycie znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężeń zanieczyszczeń
spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi;

3)

ustalenie wpływu stanu jednolitych części wód podziemnych na obszary chronione, o
których mowa w art. 316 ust. 4 ustawy z dnia … – Prawo wodne.
§ 11. Monitoring jednolitych części wód podziemnych prowadzi się w formie badań:

1) stanu chemicznego;
2) stanu ilościowego.
§ 12. Określa się następujące rodzaje monitoringu jednolitych części wód podziemnych:
1)

monitoring stanu chemicznego;

2)

monitoring stanu ilościowego;

3)

monitoring badawczy.
§ 13. 1. Określa się następujące rodzaje monitoringu stanu chemicznego jednolitych

części wód podziemnych:
1)

monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych;

2)

monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych.

2. Monitoring, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się na podstawie charakterystyki
jednolitych części wód podziemnych i oceny wpływu oddziaływań wynikających
z warunków naturalnych i oddziaływań antropogenicznych.
3. Monitoring, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie charakterystyki
jednolitych części wód podziemnych i oceny wpływu oddziaływań wynikających
z warunków

naturalnych

i

oddziaływań

antropogenicznych

oraz

monitoringu

diagnostycznego.
§ 14. 1. Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód
podziemnych prowadzi się w celu:
1)

uzupełnienia i sprawdzenia procedury oceny wpływu oddziaływań wynikających
z warunków naturalnych i oddziaływań antropogenicznych;

2)

oceny znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężeń zanieczyszczeń
wynikających z warunków naturalnych i oddziaływań antropogenicznych.
2. Monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych

prowadzi się w celu:
1)

oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagrożone
niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych;
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2)

stwierdzenia występowania znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężenia
zanieczyszczeń spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi.
3. Rokiem bazowym, od którego określa się znaczące i utrzymujące się trendy wzrostu

stężenia zanieczyszczeń, o których mowa ust. 2 pkt 2, jest rok 2007, przy czym przy
obliczaniu tych trendów będą uwzględniane poziomy początkowe, które oznaczają przeciętne
stężenie zmierzone w roku bazowym 2007, ewentualnie w roku 2008 w zależności od
dostępności danych monitoringowych, w ramach monitoringu diagnostycznego lub
operacyjnego, lub – w przypadku substancji wykrytych po upływie roku bazowego –
w pierwszym okresie, dla którego są dostępne reprezentatywne dane z monitoringu.
§ 15. Określa się następujące kryteria wyboru jednolitych części wód podziemnych do
monitorowania:
1)

monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych
prowadzi się dla jednolitych części wód podziemnych, które dostarczają średniorocznie
powyżej 100 m3 na dobę wody przeznaczonej do spożycia;

2)

monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych
prowadzi się dla jednolitych części wód podziemnych uznanych, na podstawie
monitoringu diagnostycznego oraz oceny wpływu oddziaływań, za zagrożone
niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych;

3)

monitoring stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się dla
jednolitych części wód podziemnych, które dostarczają średniorocznie powyżej 100 m3
na dobę wody przeznaczonej do spożycia.
§ 16. 1. Przy wyznaczaniu w obrębie jednolitej części wód podziemnych lokalizacji

punktów pomiarowych na potrzeby prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
podziemnych, zwanych dalej „punktami pomiarowymi”, uwzględnia się następujące kryteria:
1)

dynamikę wód podziemnych wynikającą z położenia stref ich zasilania i drenażu;

2)

położenie obszarów chronionych, o których mowa w art. 316 ust. 4 ustawy z dnia … –
Prawo wodne;

3)

zasięg zanieczyszczeń obszarowych, w szczególności pochodzących ze źródeł
rolniczych;

4)

położenie jednolitych części wód podziemnych przekraczających granice państwa.
2. Przy wyznaczaniu w obrębie danej jednolitej części wód podziemnych liczby

punktów pomiarowych uwzględnia się następujące kryteria:
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1)

powierzchnię jednolitej części wód podziemnych;

2)

stopień złożoności warunków hydrogeologicznych jednolitej części wód podziemnych;

3)

intensywność oddziaływań antropogenicznych;

4)

podatność warstw wodonośnych na wpływ oddziaływań antropogenicznych.
3. Punktami pomiarowymi w obrębie danej jednolitej części wód podziemnych są

otwory studzienne, otwory obserwacyjne lub obudowane źródła spełniające następujące
warunki:
1)

umożliwiają selektywne ujmowanie wody z badanego poziomu wodonośnego;

2)

są sprawne hydraulicznie i umożliwiają prawidłowe pobieranie próbek wody lub pomiar
poziomu zwierciadła wody;

3)

są wykonane z materiałów niezmieniających składu chemicznego wody;

4)

mają określone współrzędne, rzędną terenu i określone położenie względem struktur i
jednostek hydrogeologicznych oraz obszarów z ustalonym sposobem użytkowania
ziemi;

5)

są zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych;

6)

mają dokumentację geologiczną oraz dokumentację konstrukcji i wyposażenia otworu;

7)

są zlokalizowane na gruncie o uregulowanym stanie prawnym.
4. Lokalizacja i liczba punktów pomiarowych w obrębie danej jednolitej części wód

podziemnych powinna umożliwić:
1)

wiarygodną ocenę stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych, w tym ocenę
dostępnych zasobów wód podziemnych;

2)

pozyskanie spójnej i całościowej oceny stanu chemicznego wód podziemnych oraz
reprezentatywnych danych z monitorowania;

3)

identyfikację znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężenia zanieczyszczeń
w sposób wystarczający do ich odróżnienia, na odpowiednim poziomie pewności
i precyzji, od zmian naturalnych i w czasie pozwalającym na zastosowanie środków
mających na celu zapobieżenie lub co najmniej jak największe złagodzenie istotnych dla
środowiska niekorzystnych zmian w jakości wód podziemnych.
§ 17. 1. Zakres monitoringu stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych

jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia i obejmuje obowiązkowe oraz
nieobowiązkowe elementy fizykochemiczne.
2. Zakres monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego jednolitych części wód
podziemnych

obejmuje

pomiary

elementów

fizykochemicznych

określonych

jako
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obowiązkowe w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Zakres ten może zostać poszerzony
o pomiary elementów fizykochemicznych określonych jako nieobowiązkowe w załączniku
nr 6 do rozporządzenia.
3. Zakres monitoringu operacyjnego stanu chemicznego jednolitych części wód
podziemnych obejmuje określenie wartości elementów fizykochemicznych:
1) charakteryzujących rodzaj zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych mających
wpływ na badane wody podziemne,
2) których wartości stwierdzone na podstawie monitoringu diagnostycznego stanu
chemicznego jednolitych części wód podziemnych są wyższe od wartości progowych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia … –
Prawo wodne
– spośród określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§ 18. 1. Monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód
podziemnych prowadzi się dla każdego okresu, dla którego stosuje się plan gospodarowania
wodami. Monitoring diagnostyczny prowadzi się przynajmniej raz w czasie realizacji planu
gospodarowania wodami.
2. Monitoring operacyjny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych
prowadzi się przynajmniej raz w roku, z wyłączeniem roku, w którym jest prowadzony
monitoring diagnostyczny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych.
§ 19. 1. Zakres monitoringu stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych
obejmuje pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych oraz określenie dostępnych
zasobów wód podziemnych i średniego wieloletniego rzeczywistego poboru wód
podziemnych w odniesieniu do każdej jednolitej części wód podziemnych.
2. Monitoring stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych w zakresie
pomiarów położenia zwierciadła wody prowadzi się z częstotliwością wystarczającą dla
dokonania oceny stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych, uwzględniając
zmienności krótko- i długoterminowe w zasilaniu jednolitych części wód podziemnych.
§ 20. 1. Jeżeli wyjaśnienie przyczyn niespełnienia celów środowiskowych określonych
dla danej jednolitej części wód jest niemożliwe na podstawie danych oraz informacji
uzyskanych w wyniku pomiarów i badań prowadzonych w ramach monitoringu stanu
ilościowego i chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzi się monitoring
badawczy dla jednolitej części wód podziemnych lub jej fragmentów.
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2. Monitoring badawczy prowadzi się w sposób umożliwiający:
1)

wyjaśnienie przyczyn niespełnienia celów środowiskowych przez daną jednolitą część
wód podziemnych;

2)

zidentyfikowanie zasięgu i stężeń zanieczyszczeń, jeżeli nastąpiło przypadkowe
zanieczyszczenie jednolitej części wód podziemnych;

3)

zidentyfikowanie

zasięgu

znacznego

obniżenia

poziomu

wód

podziemnych

powodującego zagrożenie niespełnienia celów środowiskowych przez daną jednolitą
część wód podziemnych.
3. Zakres i częstotliwość monitoringu badawczego jednolitych części wód podziemnych
dostosowuje się do przyczyn jego prowadzenia oraz warunków lokalnych tak, aby jego
wyniki

dostarczyły informacji

o koniecznych działaniach dla osiągnięcia celów

środowiskowych lub o szczególnych środkach zaradczych przeciwdziałających skutkom
przypadkowego zanieczyszczenia.
§ 21. Metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów i badań
w ramach monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych oraz metodyki referencyjne
oraz warunki zapewnienia jakości monitoringu wód podziemnych określa załącznik nr 7 do
rozporządzenia.
§ 22. Określa się następujące warunki zapewnienia jakości badań w monitoringu
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych:
1)

dwustopniowy system zapewnienia jakości badań obejmujący:
a)

wewnętrzną kontrolę jakości wyników badań,

b)

zewnętrzną kontrolę jakości wyników badań realizowaną przez udział laboratoriów
realizujących monitoring jednolitych części wód – nie rzadziej niż raz na 2 lata –
w badaniach biegłości lub porównaniach międzylaboratoryjnych;

2)

zapewnienie jakości i porównywalności wyników analiz zgodnie z przyjętymi na
poziomie międzynarodowym praktykami systemu zarządzania, określonymi w normie
PN-EN ISO/IEC-17025 lub innych równorzędnych normach przyjętych na poziomie
międzynarodowym oraz wymóg wdrożenia przez laboratoria realizujące monitoring
jednolitych części wód lub podmioty pracujące na zlecenie tych laboratoriów systemu
zarządzania

jakością

zgodnie

z

normą

PN-EN

ISO/IEC-17025

lub

innymi

równorzędnymi normami przyjętymi na poziomie międzynarodowym, obejmującego
wszystkie etapy prowadzenia pomiarów i badań, a w szczególności:
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a)

pobór próbek wody i materiału biologicznego,

b)

utrwalanie próbek wody oraz materiału biologicznego,

c)

transport próbek wody oraz materiału biologicznego,

d)

przechowywanie próbek wody oraz materiału biologicznego, przed poddaniem ich
badaniu w laboratorium,

e)

wykonywanie

oznaczeń

fizykochemicznych,

a

w

przypadku

materiału

biologicznego – oznaczeń taksonomicznych;
3)

stosowanie do badań i pomiarów, realizowanych w ramach monitoringu jednolitych
części wód, metodyk referencyjnych, o których mowa w § 21, oraz zapewnienie
walidacji i dokumentowania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC-17025 lub innymi
równorzędnymi normami przyjętymi na poziomie międzynarodowym wszystkich metod
analizy, w tym metod laboratoryjnych, polowych i on-line, stosowanych w programach
monitorowania stanu wód;

4)

oparcie – w przypadku wszystkich stosowanych metod analizy w zakresie parametrów
fizykochemicznych i chemicznych – minimalnych kryteriów w zakresie wyników na
niepewności pomiaru równej 50% lub mniejszej (k = 2), szacowanej na poziomie
odpowiednich środowiskowych norm jakości, określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne oraz zapewnienie, że granica
oznaczalności nie przekracza wartości 30% odpowiednich środowiskowych norm
jakości;

5)

dopuszczenie, w sytuacji gdy najlepsze dostępne techniki badawcze nie zapewniają
spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 4, aby granica oznaczalności przekraczała
wartości 30% odnośnych norm jakości środowiska, przy jednoczesnym nakazie, aby nie
była ona jednak wyższa niż najbardziej rygorystyczna norma jakości środowiska
określona dla danego parametru w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 1 i 2,
art. 72 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne;

6)

prowadzenie – w przypadku gdy dla danego parametru nie istnieje odpowiednia norma
jakości środowiska lub nie istnieje metoda analizy spełniająca minimalne kryteria
w zakresie wyników określonych w pkt 5 – monitorowania przy wykorzystaniu
najlepszych

dostępnych

technik

badawczych,

zwalidowanych

i

opisanych

w procedurach badawczych oraz spełniających wymóg pozytywnych wyników badań
biegłości lub porównań międzylaboratoryjnych, jako potwierdzenie, że stosowana
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technika i procedura badawcza spełniają wymagania w zakresie jakości wyników oraz
są dostosowane do zakresu badań prowadzonych przez dane laboratorium;
7)

podawanie – wraz z wynikami badań – szacowanych poziomów ufności i dokładności
wyników dla elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych.
§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

MINISTER ŚRODOWISKA

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca
2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych (Dz. U. poz. 1178), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. …).
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia … (poz. ...)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
SPOSÓB PROWADZENIA MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO,
OPERACYJNEGO, BADAWCZEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH I MONITORINGU OBSZARÓW CHRONIONYCH
Załącznik w opracowaniu

– 15 –
ZAŁĄCZNIK Nr 2
KRYTERIA WYBORU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
DO MONITOROWANIA W RAMACH MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO,
OPERACYJNEGO, BADAWCZEGO ORAZ MONITORINGU OBSZARÓW
CHRONIONYCH
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
KRYTERIA WYZNACZANIA PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH
W JEDNOLITYCH CZĘŚCIACH WÓD POWIERZCHNIOWYCH WYBRANYCH
DO MONITOROWANIA W RAMACH MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO,
OPERACYJNEGO, BADAWCZEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH I MONITORINGU OBSZARÓW CHRONIONYCH
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 4
ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PROWADZONYCH BADAŃ DLA
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KLASYFIKACJI STANU
EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
W CIEKACH NATURALNYCH, JEZIORACH I INNYCH NATURALNYCH
ZBIORNIKACH WODNYCH, WODACH PRZEJŚCIOWYCH ORAZ WODACH
PRZYBRZEŻNYCH, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PROWADZONYCH BADAŃ
DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KLASYFIKACJI POTENCJAŁU
EKOLOGICZNEGO I STANU CHEMICZNEGO SZTUCZNYCH JEDNOLITYCH
CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I SILNIE ZMIENIONYCH
JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH, ZAKRES
I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADANIA OSADÓW DENNYCH DO ANALIZY
DŁUGOTERMINOWYCH TRENDÓW ZMIAN STĘŻEŃ SUBSTANCJI
PRIORYTETOWYCH I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ, ORAZ WSKAŹNIKÓW
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA OCENY STANU ZANIECZYSZCZENIA
OSADÓW DENNYCH ORAZ ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ PROWADZONYCH
BADAŃ NA POTRZEBY OCENY SPEŁNIENIA DODATKOWYCH WYMAGAŃ
WYZNACZONYCH DLA JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
NALEŻĄCYCH DO OBSZARÓW CHRONIONYCH
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 5
LICZBA, KRYTERIA WYBORU PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH
ORAZ ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADANIA SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE
SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO ZAWARTYCH NA LIŚCIE
OBSERWACYJNEJ
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 6
ZAKRES MONITORINGU STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI
WÓD PODZIEMNYCH
Załącznik w opracowaniu
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ZAŁĄCZNIK Nr 7
METODYKI REFERENCYJNE POMIARÓW I BADAŃ W RAMACH
MONITORINGU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
I PODZIEMNYCH
Załącznik w opracowaniu
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 349 ust. 1
ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ), które zobowiązuje ministra właściwego do
spraw gospodarki wodnej, do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska,

form

i

sposobu

prowadzenia

monitoringu

jednolitych

części

wód

powierzchniowych i podziemnych, w tym:
1) dla wód powierzchniowych:
a) rodzajów monitoringu i cele ich ustanowienia,
b) kryteriów wyboru jednolitych części wód do monitorowania,
c) rodzajów punktów pomiarowo-kontrolnych i kryteria ich wyznaczania,
d) zakresu i częstotliwości prowadzonych badań dla poszczególnych elementów
klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód w ciekach
naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych
oraz wodach przybrzeżnych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych typów wód,
a w przypadku stanu chemicznego z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu
rozumianego jako jednostka systematyki organizmów, w tym fauny i flory ekosystemów
wodnych,
e) zakresu prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych
i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, a w przypadku stanu
chemicznego z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu,
f) metodyk referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów i badań,
g) liczby,

kryteriów

wyboru

punktów

pomiarowo-kontrolnych

oraz

zakres

i częstotliwość badania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
zawartych w liście obserwacyjnej;
2) dla wód podziemnych:
a) rodzajów monitoringu i cele ich ustanowienia,
b) kryteriów wyboru jednolitych części wód do monitorowania,
c) kryteriów wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych,
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d) zakresu i częstotliwości monitoringu,
e) metodyk referencyjnych oraz warunków zapewnienia jakości monitoringu.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i
podziemnych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Art. 349 ust. 1 ustawy – Prawo wodne
Nr w wykazie prac

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad nową ustawą Prawo wodne zachodzi potrzeba przygotowania,
a następnie wydania rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych, które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 349 ust. 1 ustawy z dnia ...
– Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska, które określi formy i sposób
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:
1) dla wód powierzchniowych:
a)
b)
c)
d)

rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia,
kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania,
rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych i kryteria ich wyznaczania,
zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji stanu ekologicznego
i chemicznego jednolitych części wód w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych,
wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych typów wód,
a w przypadku stanu chemicznego z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu rozumianego jako jednostka
systematyki organizmów, w tym fauny i flory ekosystemów wodnych,
e) zakresu prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód
powierzchniowych, a w przypadku stanu chemicznego z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu,
f) metodyk referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów i badań,
g) liczby, kryteriów wyboru punktów pomiarowo-kontrolnych oraz zakres i częstotliwość badania substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych w liście obserwacyjnej;
2) dla wód podziemnych:
a)
b)
c)
d)
e)

rodzajów monitoringu i cele ich ustanowienia,
kryteriów wyboru jednolitych części wód do monitorowania,
kryteriów wyznaczania punktów pomiarowo-kontrolnych,
zakresu i częstotliwości monitoringu,
metodyk referencyjnych oraz warunków zapewnienia jakości monitoringu.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Przedmiotowy projekt stanowi transpozycję dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Szczegółowe
rozwiązania, co do formy wykonania przepisów dyrektywy są zależne od systemów prawnych w poszczególnych
państwach. Dla Polski najlepszym rozwiązaniem wdrożenia przepisów dyrektywy jest wydanie rozporządzenia – jest to akt
prawa powszechnie obowiązujący.
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Organizacje gospodarcze
200 tys.
reprezentujące małych i średnich
użytkowników
przedsiębiorców z branży
pozwoleń
wodno-ściekowej i kanalizacyjnej
wodnoprawnych
(łącznie)
Główny Inspektorat Ochrony
1
Środowiska
Organy administracji rządowej
413
(dyrektorzy regionalnych zarządów
gospodarki wodnej) i samorządowej
(marszałkowie województw,
starostowie) właściwe w zakresie
wydawania pozwoleń
Wojewódzkie inspektoraty ochrony
16
środowiska
Wojewodowie
16

Źródło danych
Państwowe
Gospodarstwo
Wody Polskie

Oddziaływanie
Uzyskiwanie pozwoleń
wodnoprawnych i pozwoleń
zintegrowanych.

-

Prowadzenie monitoringu wód

-

Wydawanie pozwoleń
wodnoprawnych i pozwoleń
zintegrowanych.

-

Prowadzenie monitoringu wód

Nadzór na wojewódzkimi
inspektoratami ochrony
środowiska.
Państwowa służba hydrologiczno1
Ustawa Prawo
Wykonanie badań wód
meteorologiczna
wodne
powierzchniowych w zakresie
elementów hydrologicznych
i morfologicznych.
Państwowe Gospodarstwo Wody
1
Ustawa Prawo
Wykorzystanie oceny stanu wód w
Polskie
wodne
planach gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy.
Państwowe Gospodarstwo Wody
7
Ustawa Prawo
Sporządzanie identyfikacji
Polskie
wodne
znaczących oddziaływań
antropogenicznych i ocen ich
wpływu na stan wód
powierzchniowych i podziemnych
w regionie wodnym.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
-

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części
wód powierzchniowych i podziemnych będzie przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania z terminem 14 dni
na zgłoszenie ewentualnych uwag. Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego
Centrum Legislacji.
Jednocześnie dokument zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania następującym instytucjom:
1) marszałkowie województw,
2) wojewodowie,
3) Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
4) Główny Inspektorat Sanitarny,
5) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy,
6) Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie,
7) Klub Przyrodników,
8) Krajowa Rada Izb Rolniczych,
9) Państwowa Rada Ochrony Przyrody,
10) Państwowa Rada Ochrony Środowiska,
11) wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
12) WWF Polska,
13) Biuro ds. Substancji Chemicznych,
14) Krajowa Rada Gospodarki Wodnej,
15) Instytut na Rzecz Ekorozwoju,
16) Centrum Prawa Ekologicznego,
17) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego,
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18) Krajowa Izba Gospodarcza,
19) Fundacja „Partnerstwo dla środowiska”.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji publicznych zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

(ceny stałe z
2015r.)

0*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie (0–10)

Dochody ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

budżet państwa1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

budżet państwa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

budżet państwa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Źródła
finansowania

.

Dodatkowe
informacje, w
tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z 2015 r.)
podmioty objęte nową
regulacją –
ustanawianie stref
ochronnych z urzędu
posiadacze i adresaci
pozwoleń
wodnoprawnych
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
posiadacze i adresaci
pozwoleń
wodnoprawnych
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne duże przedsiębiorstwa
oraz sektor mikro-,

0
-

Skutki
1
-

2
-

3
-

5
-

10
-

Łącznie (0–10)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało
bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
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małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie miało na celu
skuteczną ochronę środowiska, w szczególności wód powierzchniowych.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne: sektor gospodarki wodnej
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Postulowana regulacja będzie miała na celu realizację działań, które pośrednio przyczynią się
do poprawy stanu zdrowia ludności oraz przyczynią się do osiągnięcia i utrzymania dobrego
stanu/ potencjału wód i ekosystemów od wód zależnych, w świetle przepisów RDW.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Podstawą ewaluacji będzie ocena Komisji Europejskiej z wypełnienia dyrektywy 2000/60/WE.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

04/22zb

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie wzoru legitymacji służbowych pracowników państwowej służby
hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących oraz dla państwowej służby hydrogeologicznej
Na podstawie art. 382 ust. 6 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzór legitymacji służbowej dla pracowników państwowej
służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa
budowli piętrzących oraz dla państwowej służby hydrogeologicznej, którzy wykonują
badania, pomiary, obserwacje oraz prace kontrolne na potrzeby realizacji przez służby
państwowe zadań, o których mowa w art. 375, art. 376 ust. 1 oraz art. 379 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, a także prace związane z wykonywaniem, obsługą lub
utrzymaniem urządzeń pomiarowych służb państwowych.
§ 2. Wzór legitymacji służbowej określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. …)
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY

Strona zewnętrzna

Okaziciel niniejszej legitymacji ma prawo do:
1) wstępu na grunt, do obiektów
budowlanych, na wody powierzchniowe,
dostępu do urządzeń wodnych

Logo instytutu

zlokalizowanych na terenie nieruchomości
oraz dokonywania niezbędnych czynności
związanych z wykonywanymi pracami;
2) umieszczania na gruntach, obiektach

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA

budowlanych oraz w wodach
powierzchniowych urządzeń pomiarowych
służb państwowych;
3) usuwania drzew lub krzewów z obszaru
strefy ochronnej oraz wykonywania niwelacji

Pełna nazwa instytutu
Adres.

terenu.

Strona wewnętrzna

NAZWA INSTYTUTU

NAZWA PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY
Zdjęcie

LEGITYMACJA NR…../…...

45 mm x 35 mm

………..………………………
…
(nazwisko, imię)
(pieczątka okrągła)

…………………………………
.
(stanowisko służbowe)

…………………………..
(podpis posiadacza legitymacji)

..…………………….………..…
(data i miejsce wystawienia)
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Legitymacja służbowa posiada kolor biały, miękką zalaminowaną okładkę oraz
sporządzona jest czcionką Garamond, odpowiednio:
– wyrazy pisane „drukowanymi literami” umieszczone na zewnętrznej części
legitymacji – rozmiar 13,
– wyrazy pisane „drukowanymi literami” umieszczone na wewnętrznej części
legitymacji stanowiące nazwę instytutu – rozmiar 11,
– wyrazy pisane „drukowanymi literami” umieszczone na wewnętrznej części
legitymacji stanowiące nazwę państwowej służby – rozmiar 10,
– wyrazy pozostałe i wyrazy w nawiasach – rozmiar 9.

We wzorach, pisane kursywą wyrazy mają charakter pomocniczy i nie powinny
znajdować się na oryginalnych wydrukach legitymacji.
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego
w art. 382 ust. 6 ustawy z dnia r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...). Projekt ma na celu
wypełnienie ustawowej delegacji w zakresie wydania legitymacji służbowej pracownikom
państwowej

służby

hydrologiczno-meteorologicznej,

państwowej

służby

do

spraw

bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwowej służby hydrogeologicznej.
Nowa ustawa Prawo wodne ustanawia następujące państwowe służby: hydrologiczno-meteorologiczną (PSHM), do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSBBP)
i hydrogeologiczną (PSH). Dla prawidłowego wykonywania ich zadań ustawowych
polegających między innymi na wykonywaniu: badań, pomiarów, obserwacji oraz prac
kontrolnych, a także na potrzeby związane z wykonywaniem, obsługą lub utrzymaniem
urządzeń pomiarowych służb państwowych oraz w celu możliwości identyfikacji pracownika
państwowej służby, koniecznym jest posiadanie przez pracowników ww. służb legitymacji
służbowych. Dokument ten uprawnia pracowników tych służb do wykonywania czynności
związanych z wykonywaniem pracy na rzecz konkretnej służby państwowej.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia
24.03.2017 r.

Nazwa projektu

rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów legitymacji
służbowych pracowników państwowej służby hydrologiczno- Źródło:
-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa Upoważnienie ustawowe
budowli piętrzących oraz dla państwowej służby hydrogeologicznej
art. 382 ust. 6 ustawy z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …)
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Nr w wykazie prac:
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Agnieszka Kosińska tel. 22 36 92 009
e-mail:agnieszka.kosinska@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie ma na celu wypełnienie ustawowej delegacji w zakresie wydania legitymacji służbowej pracownikom
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (PSHM), państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących (PSBBP) oraz państwowej służby hydrogeologicznej (PSH), w celu umożliwienia identyfikacji pracownika
państwowej służby, a jednocześnie jako dokumentu uprawniającego do wykonywania czynności związanych
z wykonywaniem pracy na rzecz służby państwowej.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie rozporządzenia umożliwiającego wprowadzenie w w. wym. jednostkach legitymacji służbowych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Inne kraje mają własne rozwiązania w tym zakresie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
pracownicy IMGW-PIB

pracownicy PIG-PIB

Wielkość
pracownicy
wykonujący zadania
PSHM i PSBBP
pracownicy
wykonujący zadania
PSH

Źródło danych

Oddziaływanie
współpraca
wydanie legitymacji
współpraca
wydanie legitymacji

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z:
1. Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB
2. Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany termin
konsultacji dokumentu to 14 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2015 r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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Dochody ogółem
budżet państwa

0,0
1

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,018

0,0
1

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,0
008

0,018

JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Regulacja nie spowoduje dodatkowych obciążeń finansowych dla budżetu państwa
Przyjmuje się, że koszty wydania legitymacji będą sfinansowane ze środków na działalność
Źródła finansowania
służb państwowych. Zgodnie z art. 384 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia … służby państwowe
finansowane są ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Dodatkowe
Przyjęto, iż rozporządzeniem objętych zostanie około 1000 pracowników. W trakcie każdego
informacje, w tym
kolejnego roku w związku z fluktuacją zatrudnienia, zdarzeniami losowymi potrzeby ilościowe
wskazanie źródeł
wynosić mogą ok. 80 szt. legitymacji. Jako koszt wyjściowy jednej legitymacji przyjęto 10 zł.
danych i przyjętych do W ramach kosztów ogólnych uwzględnić należy również koszt prowadzenia rejestru wydanych
obliczeń założeń
legitymacji.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie
(0–10)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Brak wpływu
Brak wpływu

Regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Usprawnienie, a dla części przypadków umożliwienie podjęcia właściwych działań związanych
m.in. z działalnością służb państwowych, o których mowa w ustawie Prawo wodne.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

34/04-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna
i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia,
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania
Na podstawie art. 386 ust. 3 ustawy z dnia ... – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

podmioty, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa
służba

hydrogeologiczna

są

obowiązane

przekazywać

ostrzeżenia,

prognozy,

komunikaty, biuletyny lub roczniki;
2)

sposób i częstotliwość opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń, prognoz,
komunikatów, biuletynów i roczników;

3)

sposoby uzyskiwania potwierdzenia przekazania ostrzeżeń;

4)

charakterystykę stanu: hydrologicznego, meteorologicznego oraz hydrogeologicznego.
§ 2. 1. Prognozy hydrologiczne, meteorologiczne i prognozy zmian zasobów, stanu oraz

zagrożeń

wód

podziemnych,

komunikaty

o

bieżącej

sytuacji

meteorologicznej,

hydrologicznej oraz hydrogeologicznej, ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami
zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze, w strefach zasilania oraz poboru wód
podziemnych przekazuje się:
1)

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

3)

Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

4)

Prezesowi Rady Ministrów;

5)

ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095)
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6)

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej;

7)

ministrowi właściwemu do spraw łączności;

8)

ministrowi właściwemu do spraw transportu;

9)

Ministrowi Obrony Narodowej;

10) Ministrowi Sprawiedliwości;
11) ministrowi właściwemu do spraw pracy;
12) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;
13) ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa;
14) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi;
15) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
16) ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
17) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej;
18) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
19) ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
20) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego;
21) ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej;
22) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji;
24) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;
25) ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa;
26) Prezesowi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
27) Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej;
28) Szefowi Obrony Cywilnej Kraju;
29) Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
30) Szefowi Biura Ochrony Rządu;
31) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;
32) Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu;
33) Komendantowi Głównemu Policji;
34) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;
35) Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
36) Głównemu Geodecie Kraju;
37) Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
38) Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki;
39) Prezesowi PKP Polskich Linii Kolejowych SA;
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40) Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
41) Dyrektorowi Generalnemu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
42) Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
43) Dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
44) Dyrektorowi Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa;
45) marszałkom województw;
46) wojewodom;
47) dyrektorom urzędów morskich;
48) dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej.
2. Ostrzeżenia przed żywiołowym działaniem sił przyrody oraz przed suszą przekazuje
się:
1)

Prezesowi Zarządu Polskiego Radia S.A.;

2)

Prezesowi Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
3. Biuletyny hydrologiczne i meteorologiczne oraz kwartalny biuletyn informacyjny

wód podziemnych przekazuje się podmiotom, o których mowa w ust. 1, na podstawie
złożonego przez te podmioty wniosku.
§ 3. Częstotliwość

przekazywania

prognoz

hydrologicznych,

meteorologicznych

i hydrogeologicznych, komunikatów o bieżącej sytuacji meteorologicznej, hydrologicznej
i hydrogeologicznej oraz ostrzeżeń przed żywiołowym działaniem sił przyrody oraz przed
suszą zależy od aktualnego bądź prognozowanego stanu hydrologicznego, meteorologicznego
lub

hydrogeologicznego,

których

charakterystyka

jest

zawarta

w

załączniku

do

rozporządzenia.
§ 4. 1. Prognozy meteorologiczne, w normalnym stanie meteorologicznym, na
najbliższe 48 godzin są przekazywane codziennie, bezpośrednio po opracowaniu o godzinie
530 uniwersalnego czasu koordynowanego (Universal Time Co-ordinated), zwanego dalej
„UTC”, a w stanie zagrożenia i alarmu meteorologicznego i hydrologicznego dodatkowo,
bezpośrednio po opracowaniu o godzinie 1200 UTC.
2. Prognozy hydrologiczne są przekazywane:
1)

w dni robocze – w normalnym stanie hydrologicznym i w stanie suszy;

2)

dodatkowo w dni wolne od pracy i w święta – w zależności od potrzeb oraz rozwoju
i przebiegu sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w stanie zagrożenia i alarmu
hydrologicznego.
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3. Prognozy hydrogeologiczne są przekazywane:
1)

raz na kwartał – w normalnym stanie hydrogeologicznym;

2)

raz na miesiąc – w stanie zagrożenia hydrogeologicznego;

3)

raz na tydzień, a na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej raz na
dzień na wybranych obszarach – w stanie alarmu hydrogeologicznego.
4. Prognozy, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane nie później niż dwie

godziny po ich wykonaniu.
§ 5. 1. Komunikaty o bieżącej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej są
przekazywane:
1)

raz na dzień, w ciągu dwóch godzin po ich aktualizacji – w normalnym stanie
hydrologicznym oraz w normalnym stanie meteorologicznym oraz w stanie suszy
meteorologicznej, glebowej i hydrologicznej;

2)

co sześć godzin, w ciągu dwóch godzin po ich aktualizacji – w stanie zagrożenia
hydrologicznego oraz w stanie zagrożenia meteorologicznego;

3)

co trzy godziny, w ciągu godziny po ich aktualizacji – w stanie alarmu hydrologicznego.
2. Komunikaty hydrogeologiczne przekazywane są:

1)

raz na kwartał – w normalnym stanie hydrogeologicznym;

2)

raz na miesiąc – w stanie zagrożenia hydrogeologicznego;

3)

raz na tydzień – w stanie alarmu hydrogeologicznego.
§ 6. Ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze

i hydrosferze, w strefach zasilania oraz poboru wód podziemnych są przekazywane, jeżeli
prognozowane jest wystąpienie:
1)

stanu zagrożenia meteorologicznego;

2)

gwałtownego wzrostu stanów wody;

3)

przekroczenia na wodowskazach stanów ostrzegawczych lub alarmowych;

4)

stanu zagrożenia hydrogeologicznego w strefach zasilania lub użytkowania wód
podziemnych.
§ 7. 1. Biuletyny hydrologiczne i meteorologiczne:

1)

dobowe – są przekazywane do godziny 1100 UTC;

2)

tygodniowe – są przekazywane w ciągu dwóch dni po upływie tygodnia, którego
dotyczą;

3)

miesięczne – są przekazywane w ciągu tygodnia po upływie miesiąca, którego dotyczą;
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4)

roczne – są przekazywane w ciągu miesiąca po upływie roku, którego dotyczą.
2. Kwartalny biuletyn informacyjny wód podziemnych jest przekazywany w terminie

dwóch miesięcy po upływie kwartału, którego dotyczy.
§ 8. 1. Prognozy i komunikaty, o których mowa w § 4 i 5, przekazuje się za pomocą
telefaksu albo poczty elektronicznej, w zależności od wyboru odbiorcy.
2. Ostrzeżenia, o których mowa w § 6, przekazuje się, w zależności od wyboru
odbiorcy:
1)

telefonicznie;

2)

w

formie

wiadomości

tekstowych

przekazywanych

za

pośrednictwem

sieci

telefonicznych;
3)

za pomocą telefaksu albo poczty elektronicznej.
3. Biuletyny, o których mowa w § 2 ust. 3, są przekazywane w postaci elektronicznej

lub w postaci papierowej, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 3.
4. Ostrzeżenia uznaje się za przekazane, jeżeli uzyskano:
1)

telefoniczne potwierdzenie odebrania ostrzeżenia, z podaniem nazwiska i stanowiska
służbowego osoby odbierającej ostrzeżenie;

2)

potwierdzenie doręczenia wiadomości tekstowych przekazywanych za pośrednictwem
sieci telefonicznych;

3)

potwierdzenie poprawności transmisji za pomocą telefaksu;

4)

potwierdzenie odczytu wiadomości przekazanej za pomocą poczty elektronicznej.
5. Jeżeli przekazanie ostrzeżenia nie jest możliwe, wysyłający ostrzeżenie sporządza

notatkę ze szczegółowym opisem sytuacji, która uniemożliwiła przekazanie ostrzeżenia.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
MINISTER ŚRODOWISKA

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia
2007 r. w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa
służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz
sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. poz. 1114 oraz z 2015 r. poz. 1155), które traci moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia ... – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …).
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Załącznik do
rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. …)

CHARAKTERYSTYKA STANÓW HYDROLOGICZNEGO,
METEOROLOGICZNEGO I HYDROGEOLOGICZNEGO
1) stan zagrożenia meteorologicznego – stan zagrożenia wystąpieniem jednego
z następujących zjawisk:
a) silny wiatr, którego średnia prędkość przekroczy 15 m/s lub prędkość w porywach
przekroczy 20 m/s,
b) oblodzenie nawierzchni powodowane nagłymi zmianami temperatury powietrza, gdy
temperatura kształtuje się w pobliżu 0 °C,
c) roztopy pokrywy śnieżnej powodowane przez nagły wzrost temperatury powietrza
o 10 °C lub więcej, gdy temperatura powietrza kształtuje się poniżej 0 °C,
d) upały, gdy temperatura powietrza osiąga lub przekracza 30 °C,
e) silne mrozy, gdy temperatura powietrza obniża się do -20 °C lub jest niższa,
a dobowy spadek temperatury minimalnej jest większy niż 5 °C,
f) intensywne opady deszczu powyżej 30 mm na dobę,
g) opady gradu,
h) intensywne opady śniegu dające pokrywę lub przyrost pokrywy powyżej 15 cm na
dobę,
i) opady marznące powodujące gołoledź,
j) zawieja lub zamieć śnieżna,
k) silna mgła występująca na znacznym obszarze lub mgła intensywnie osadzająca
szadź,
l) silne burze;
m) zaleganie pokrywy śnieżnej o ciężarze przekraczającym normę obliczeniową PN80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.”;
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2) stan zagrożenia hydrologicznego – stan zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienie co
najmniej jednej z następujących sytuacji:
a) przekroczenie stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową na wodowskazach
w co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez podstawową sieć obserwacyjno-pomiarową
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej,
b) wystąpienie zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci obserwacyjno-pomiarowej

państwowej

służby

hydrologiczno-meteorologicznej,

powodującego

przekroczenie stanu ostrzegawczego na tym wodowskazie,
c) wystąpienie niebezpiecznego opadu mogącego spowodować sytuację opisaną
w lit. a,
d) wystąpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego
wiatru od strony morza, mogącego spowodować sytuację opisaną w lit. a;
3) stan

zagrożenia

hydrogeologicznego

–

wystąpienie

stanu

zagrożenia

hydrologicznego, o którym mowa w pkt 2 lub w pkt 7–9, oraz zagrożenia odnawiania
zasobów i degradacji jakości wód podziemnych;
4) stan alarmu meteorologicznego - wystąpienie jednego ze zjawisk, o których mowa
w pkt 1;
5) stan alarmu hydrologicznego – stan zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia co
najmniej jednej z następujących sytuacji:
a) przekroczenie stanu alarmowego na wodowskazach w co najmniej jednej zlewni
monitorowanej przez podstawową sieć obserwacyjno-pomiarową państwowej służby
hydrologiczno-meteorologicznej,
b) wystąpienie zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci obserwacyjnopomiarowej

państwowej

służby

hydrologiczno-meteorologicznej,

powodującego

przekroczenie stanu alarmowego na tym wodowskazie,
c) wystąpienie niebezpiecznego opadu mogącego spowodować sytuację opisaną
w lit. a,
d) wystąpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego
wiatru od strony morza, mogącego spowodować sytuację opisaną w lit. a;
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6) stan

alarmu

hydrogeologicznego

–

pogłębienie

stanu

zagrożenia

hydrogeologicznego, o którym mowa w pkt 2, do poziomu ograniczenia korzystania
z zasobów wód podziemnych lub wystąpienia podtopień;
7) stan suszy atmosferycznej – wystąpienie długotrwałego niedoboru lub braku opadów
w okresie wegetacyjnym;
8) stan suszy glebowej – wystąpienie wysychania powierzchni gleby i jej głębszych
warstw spowodowane suszą atmosferyczną;
9) stan suszy hydrologicznej – wystąpienie zmniejszenia odpływu wód gruntowych do
wód powierzchniowych i w efekcie zmniejszenie przepływu w rzekach co najmniej trzech
zlewni monitorowanych przez podstawową sieć obserwacyjno-pomiarową państwowej służby
hydrologiczno-meteorologicznej poniżej stanu odpowiadającego średniemu niskiemu
przepływowi z wielolecia;
10) normalny stan meteorologiczny – stan, w którym nie występuje żadne ze zjawisk,
o których mowa w pkt 1, ani nie jest prognozowane wystąpienie żadnego z tych zjawisk;
11) normalny stan hydrologiczny – stan, w którym nie jest prognozowane wystąpienie
żadnej z sytuacji, o których mowa w pkt 2, ani nie występuje żadna z tych sytuacji;
12) normalny stan hydrogeologiczny – stan, w którym nie występuje stan zagrożenia
hydrogeologicznego.

–9–
UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 386 ust. 3
ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ... ), które zobowiązuje ministra właściwego do
spraw gospodarki wodnej, do określenia:
1) podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa
służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty,
biuletyny lub roczniki;
2) sposobu i częstotliwości opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń, prognoz,
komunikatów, biuletynów i roczników;
3) sposobów uzyskiwania potwierdzenia przekazania ostrzeżeń;
4) charakterystyki

stanu:

hydrologicznego,

meteorologicznego

oraz

hydrogeologicznego.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia
24.03.2017 r.

Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie podmiotów,
którym
państwowa
służba
hydrologiczno-meteorologiczna Źródło:
i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać Upoważnienie ustawowe – art. 386 ust. 3
ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu ustawy z dnia … – Prawo wodne
i częstotliwości ich przekazywania
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
MŚ

Nr w wykazie prac ………………….

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad nową ustawa Prawo wodne zachodzi potrzeba przygotowania,
a następnie wydania rozporządzenia w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna
i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz
sposobu i częstotliwości ich przekazywania, które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 386 ust. 3 ustawy
z dnia … – Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia, które określi
1) podmioty, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny;
2) sposób i częstotliwość opracowywania oraz przekazywania ostrzeżeń, prognoz, komunikatów i biuletynów;
3) sposoby uzyskiwania potwierdzenia przekazania ostrzeżeń;
4) charakterystykę stanów: hydrologicznego, meteorologicznego oraz hydrogeologicznego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Inne kraje mają własne rozwiązania w tym zakresie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Państwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna

Wielkość
1

Źródło danych

Oddziaływanie
Przekazywanie informacji
w formie ostrzeżeń, prognoz,
komunikatów i biuletynów
organom i podmiotom,
określonym w projekcie
rozporządzenia
jw.

Państwowa służba
1
hydrogeologiczna
Organy administracji
50
Otrzymywanie informacji
rządowej i samorządowej,
w formie ostrzeżeń, prognoz,
podmioty, które otrzymują
komunikatów i biuletynów od
ostrzeżenia, prognozy,
PSH-M i PSH.
komunikaty i biuletyny
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa
służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu
i częstotliwości ich przekazywania będzie przedmiotem konsultacji publicznych i opiniowania. Projekt zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznych Ministerstwa Środowiska oraz Rządowego Centrum Legislacji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 248).
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2015 r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Rozporządzenie wynika bezpośrednio z przepisów ustawy, jego skutki ujęte zostały w ramach
oceny ustawy Prawo wodne.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

0

Skutki
1

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Brak wpływu.
Brak wpływu.

2

3

5

10

Łącznie
(0–10)
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Realizacja postanowień ustawy Prawo wodne.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednakże nie później niż 18 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

35/04-kt

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) O R A Z M I N I S T R A
G O S P O D A R K I M O R S K I E J I Ż E G L U G I Ś R Ó D L Ą D O W E J 2)
O R A Z M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T W A 3)
z dnia

w sprawie zakresu wymagań dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią
Na podstawie art. 389 ust. 4 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …). zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie ustala zakres wymagań jakie dla obiektów budowlanych
lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, może określać pozwolenie
wodnoprawne.
§ 2. Wymagania dla obiektów budowlanych mogą obejmować w szczególności:
1)

podpiwniczenie obiektu budowlanego;

2)

ustalenie poziomu parteru;

3)

dostosowanie konstrukcji budynku do wyporu w czasie zalania oraz naporu wody i kry;

4)

zabezpieczenie otworów drzwiowych i okiennych przed napływem wody powodziowej;

5)

zabezpieczenie sieci elektrycznej przed wodą.

1)

2)

3)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095)
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka
morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U.
poz. 1909 i 2091)
Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094)
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§ 3.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem … .

MINISTER ŚRODOWISKA
MINISTER GOSPODARKI
MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ
MINISTER INFRASTRUKTURY I
BUDOWNICTWA
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej ustanowionej w art. 389
ust. 4

ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …), która upoważnia ministra

właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz ministra właściwego do spraw gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i

zagospodarowania przestrzennego oraz

mieszkalnictwa do ustalenia w drodze

rozporządzenia zakresu wymagań dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią.
Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na … .
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury
i Budownictwa
w sprawie zakresu wymagań dla obiektów
budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią

Data sporządzenia
24.03.2017 r.
Źródło:
Ustawa – Prawo wodne
Nr w wykazie prac
……………..

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej ustanowionej w art. 389 ust. 4 ustawy z dnia … – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …), która upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz ministra właściwego do
spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ministra właściwego do spraw
budownictwa,
planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do ustalenia w drodze rozporządzenia zakresu wymagań dla
obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Wielkość

Źródło danych
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Grupa

Oddziaływanie

1

Projekt zostanie uzgodniony z członkami Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Planowany termin
konsultacji dokumentu to 14 dni.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Nie dotyczy.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)

-

-

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

2

3

5

10

-

-

-

-

-

Łącznie
(0–10)
-

-

-

-

-

-

-

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

-

-

-

-

-

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
Nie dotyczy.

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Skutki
1

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE(szczegóły w odwróconej tabeli X nie
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

X zwiększenie liczby dokumentów?
zwiększenie liczby procedur?
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
X nie dotyczy
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Komentarz:
Wprowadzane obciążenia nie wykraczają poza te, które są wymagane prawem krajowym i europejskim.
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
X środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

36/04-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą
Na podstawie art. 411 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)

instrukcji – rozumie się przez to instrukcję gospodarowania wodą;

2)

minimalnym poziomie piętrzenia – rozumie się przez to najniższe położenie zwierciadła
spiętrzonej wody umożliwiające prawidłową pracę urządzenia wodnego;

3)

minimalnym poziomie energetycznym – rozumie się przez to najniższe położenie
zwierciadła spiętrzonej wody umożliwiające pracę elektrowni;

4)

normalnym poziomie piętrzenia – rozumie się przez to najwyższe położenie zwierciadła
spiętrzonej wody w okresach poza wezbraniami;

5)

maksymalnym poziomie piętrzenia – rozumie się przez to najwyższe położenie
zwierciadła spiętrzonej wody przy uwzględnieniu pojemności powodziowej stałej; dla
budowli piętrzącej niemającej pojemności powodziowej, maksymalny poziom piętrzenia
równy jest normalnemu poziomowi piętrzenia;

6)

nadzwyczajnym poziomie piętrzenia – rozumie się przez to najwyższe dopuszczalne,
krótkotrwałe położenie zwierciadła spiętrzonej wody ponad maksymalnym poziomem
piętrzenia;

7)

maksymalnej przepustowości urządzenia wodnego – rozumie się przez to łączną
przepustowość

wszystkich

urządzeń

upustowych

urządzenia

wodnego

przy

maksymalnym poziomie piętrzenia;
8)

pojemności martwej zbiornika – rozumie się przez to pojemność poniżej minimalnego
poziomu piętrzenia;

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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9)

pojemności użytkowej – rozumie się przez to pojemność przeznaczoną do
wykorzystania dla ustalonych celów, zawartą między minimalnym poziomem piętrzenia
a normalnym poziomem piętrzenia;

10) pojemności powodziowej stałej – rozumie się przez to pojemność przeznaczoną do
wykorzystywania przy przechodzeniu fali powodziowej, zawartą między normalnym
poziomem piętrzenia a maksymalnym poziomem piętrzenia;
11) pojemności powodziowej forsowanej – rozumie się przez to pojemność zawartą między
maksymalnym poziomem piętrzenia a nadzwyczajnym poziomem piętrzenia;
12) normalnych warunkach użytkowania – rozumie się przez to użytkowanie urządzenia
wodnego przy poziomach wody w granicach od minimalnego poziomu piętrzenia do
normalnego poziomu piętrzenia;
13) warunkach użytkowania w okresie powodzi – rozumie się przez to użytkowanie
urządzenia wodnego przy poziomach wody powyżej normalnego poziomu piętrzenia;
14) przepływie średnim niskim – rozumie się przez to średnią arytmetyczną wartość
obliczoną z minimalnych rocznych przepływów w określonych latach;
15) przepływie gwarantowanym – rozumie się przez to przepływ poniżej budowli piętrzącej,
będący sumą przepływu nienaruszalnego oraz przepływu niezbędnego do pokrycia
potrzeb wodnych, w tym w szczególności potrzeb wodnych zakładów posiadających
pozwolenia wodnoprawne, zlokalizowanych w zasięgu oddziaływania danej budowli;
16) przepływie nienaruszalnym – rozumie się przez to przepływ poniżej budowli piętrzącej
niezbędny do zachowania życia biologicznego w cieku;
17) przepływie dozwolonym – rozumie się przez to przepływ poniżej budowli piętrzącej,
który nie powoduje szkód powodziowych na terenach poniżej tej budowli;
18) przepływie powodziowym – rozumie się przez to przepływ poniżej budowli piętrzącej,
ustalany w zależności od prognoz, dostosowany do przepustowości urządzeń
upustowych, mogący powodować szkody powodziowe;
19) przepływie katastrofalnym – rozumie się przez to przepływ powodziowy poniżej
budowli piętrzącej, który jest poza możliwością sterowania urządzeniami upustowymi
i powoduje katastrofalne straty w mieniu oraz zagraża życiu lub zdrowiu ludzi;
20) przepływie wyprzedzającym – rozumie się przez to przepływ nieprzekraczający
przepływu dozwolonego, który, w zależności od prognoz i aktualnej pojemności
użytkowej zbiornika, umożliwia częściowe opróżnienie zbiornika przed spodziewanym
wezbraniem;
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21) wysokości piętrzenia – rozumie się przez to różnicę rzędnej maksymalnego poziomu
piętrzenia i rzędnej zwierciadła wody dolnej, odpowiadającej przepływowi średniemu
niskiemu;
22) stanie alarmowym dla zbiornika – rozumie się przez to stan zagrożenia powodziowego
i wzmożonej gotowości dla obsługi zbiornika oraz służb realizujących osłonę zbiornika,
wprowadzany w okresie powodzi, tj. w sytuacji, gdy dopływ do zbiornika przekracza
przepływ dozwolony poniżej zapory przy osiągniętym normalnym poziomie piętrzenia;
23) stanie ostrzegawczym dla zbiornika – rozumie się przez to stan podwyższonej gotowości
dla obsługi zbiornika oraz służb realizujących osłonę zbiornika, wprowadzany
w przypadku

wystąpienia

w

zlewni

powyżej

zbiornika

takiej

sytuacji

hydrometeorologicznej, która skutkować może koniecznością rozpoczęcia użytkowania
zgodnie z zasadami gospodarowania wodą w okresie powodzi;
24) zjawisku suszy w zbiorniku – rozumie się przez to sytuację, w której przy
gospodarowaniu wodą zgodnie z instrukcją gospodarowania wodą zachodzi obawa
szybkiego wyczerpania pojemności użytkowej, nie pozwalając na realizację przepływu
nienaruszalnego i pokrycie potrzeb zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne.
§ 2. W instrukcji należy posługiwać się następującymi oznaczeniami:
1)

dla minimalnego poziomu piętrzenia – Min PP;

2)

dla minimalnego poziomu energetycznego – Min PE;

3)

dla normalnego poziomu piętrzenia – NPP;

4)

dla maksymalnego poziomu piętrzenia – Max PP;

5)

dla nadzwyczajnego poziomu piętrzenia – Nad PP;

6)

dla przepływu średniego niskiego – SNQ;

7)

dla przepływu gwarantowanego – Qgw;

8)

dla przepływu nienaruszalnego – Qn;

9)

dla przepływu dozwolonego – Qdoz;

10) dla przepływu powodziowego – Qpow;
11) dla przepływu katastrofalnego – Qkat;
12) dla przepływu wyprzedzającego – Qwyp;
13) dla pojemności martwej zbiornika – Vm;
14) dla pojemności użytkowej – Vu;
15) dla pojemności powodziowej stałej – Vps;
16) dla pojemności powodziowej forsowanej – Vpf.

–4–
§ 3. 1. Instrukcję dla zbiorników i stopni wodnych opracowuje się z uwzględnieniem
normalnych warunków użytkowania oraz warunków użytkowania w okresie powodzi.
2. W instrukcji, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się okres budowy, pierwszego
napełnienia oraz remontu urządzenia wodnego.
§ 4. Instrukcja dla zbiorników i stopni wodnych, z których korzysta kilka zakładów,
uwzględnia zaspokojenie potrzeb wszystkich tych zakładów, stosownie do posiadanych przez
nie pozwoleń wodnoprawnych, oraz

zapewnienie przepływu nienaruszalnego lub

gwarantowanego.
§ 5. Instrukcja składa się z części opisowej i graficznej.
§ 6. 1. Część opisowa instrukcji dla zbiorników i stopni wodnych zawiera:
1)

informacje ogólne dotyczące położenia urządzenia wodnego;

2)

nazwę właściciela, zarządcy lub użytkownika bezpośrednio odpowiedzialnego za
gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego;

3)

wyszczególnienie zadań, które ma spełniać urządzenie wodne;

4)

podstawowe informacje dotyczące urządzenia wodnego, odnoszące się do:
a)

poziomów piętrzenia, w tym minimalnego poziomu piętrzenia, minimalnego
poziomu energetycznego, normalnego poziomu piętrzenia, maksymalnego poziomu
piętrzenia, nadzwyczajnego poziomu piętrzenia, i okresów ich obowiązywania,

b)

wysokości piętrzenia,

c)

przepływów, w tym przepływu średniego niskiego, przepływu gwarantowanego,
przepływu nienaruszalnego, przepływu dozwolonego, przepływu powodziowego,
przepływu katastrofalnego, przepływu wyprzedzającego,

d)

dopuszczalnych prędkości obniżania i podwyższania poziomów wody na górnym
i dolnym stanowisku,

e)

maksymalnej przepustowości urządzenia wodnego,

f)

zagrożeń i uwarunkowań w gospodarowaniu wodą występujących przy obniżeniu
poziomu piętrzenia poniżej minimalnego;

5)

określenie sposobu gospodarowania wodą w normalnych warunkach użytkowania;

6)

określenie sposobu postępowania w okresie występowania zjawisk lodowych;

7)

opis sieci obserwacyjno-pomiarowej istotnej dla gospodarowania wodą;

8)

wykaz urządzeń pomiarowych, związanych z gospodarowaniem wodą, znajdujących się
na urządzeniu wodnym;
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9)

określenie podstawowych czynności związanych z gospodarowaniem wodą oraz osób
odpowiedzialnych za ich wykonywanie;

10) wykaz współdziałających zakładów i osób odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą,
wraz z określeniem zakresu ich odpowiedzialności i kompetencji oraz sposobu
komunikacji pomiędzy nimi;
11) określenie trybu powiadamiania, przez osobę odpowiedzialną za gospodarowanie wodą
i utrzymanie urządzenia wodnego, ośrodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony
przeciwpowodziowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej o wystąpieniu na
urządzeniu

wodnym

niebezpiecznych

zjawisk,

będących

skutkiem

sytuacji

hydrometeorologicznej;
12) określenie trybu powiadamiania, przez osobę odpowiedzialną za gospodarowanie wodą
i utrzymanie urządzenia wodnego, ośrodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony
przeciwpowodziowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gminnego,
powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego o zrzutach
wody ponad przepływ dozwolony.
2. Instrukcja dla zbiorników zawiera dodatkowo:
1)

podstawowe dane dotyczące stanu ostrzegawczego i alarmowego dla zbiornika;

2)

podstawowe dane dotyczące pojemności, w tym pojemności martwej zbiornika,
pojemności użytkowej, pojemności powodziowej stałej, pojemności powodziowej
forsowanej;

3)

określenie sposobu gospodarowania wodą w warunkach użytkowania w okresie
powodzi, w tym sposobów:
a)

postępowania w przypadku wprowadzenia stanu ostrzegawczego dla zbiornika,

b)

postępowania w przypadku wprowadzenia stanu alarmowego dla zbiornika,

c)

postępowania

przy

prognozowanym

nadejściu

fali

powodziowej,

przygotowującego zbiornik wodny do wejścia w okres powodzi,
d)

tworzenia i wykorzystania pojemności powodziowej w oparciu o informacje
napływające z osłony hydrometeorologicznej.

3. Część graficzna instrukcji dla zbiorników i stopni wodnych zawiera:
1)

plany i schematy dotyczące urządzenia wodnego, związane z gospodarowaniem wodą;

2)

mapy topograficzne, w skali od 1:1.000 do 1:10.000 dostosowanej do wielkości
urządzenia wodnego, obejmujące lokalizację budowli piętrzących, ujęć wodnych,
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pompowni, kanałów doprowadzających wodę i obiektów pobierających i zrzucających
wodę;
3)

krzywe wydatku urządzeń upustowych.
§ 7. Do instrukcji dla zbiorników i stopni wodnych załącza się:

1)

odpisy pozwoleń wodnoprawnych odnoszących się do danego urządzenia wodnego,

2)

kopie pozwoleń wodnoprawnych odnoszących się do innych urządzeń wodnych lub
obiektów w zasięgu wzajemnego oddziaływania
– o ile pozwolenia wodnoprawne odnoszące się do takich urządzeń zostały wydane.
§ 8. 1. Dla zależnego od siebie korzystania z wód opracowuje się jedną instrukcję,

obejmującą korzystanie z wód przez wszystkie zakłady korzystające z zasobu wodnego lub
z urządzeń usytuowanych kaskadowo wzdłuż cieku.
2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia warunki przewidziane dla instrukcji
dla zbiorników i stopni wodnych, określone w § 3, 5 i 7.
3. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, określa sposób gospodarowania wodą
w przypadku wystąpienia zjawiska suszy w zbiorniku, w tym kolejność zaspokajania potrzeb
poszczególnych zakładów oraz możliwość ewentualnych ograniczeń w korzystaniu z zasobu
wodnego.
4. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, określa sposób gospodarowania wodą
w przypadku technologicznych lub awaryjnych przestojów jednego z zakładów, szczególnie
w zakresie zapewnienia przepływu nienaruszalnego lub gwarantowanego.
5. Instrukcja dla kaskady zbiorników lub stopni wodnych obejmuje wszystkie obiekty
kaskady usytuowane wzdłuż cieku oraz na kanałach derywacyjnych.
6. Instrukcja, o której mowa w ust. 5, określa, na jakich odcinkach kaskady i w jakiej
wielkości ma być zachowany przepływ nienaruszalny lub gwarantowany.
7. W przypadku energetycznego wykorzystywania obiektów kaskady, instrukcja,
o której mowa w ust. 5, zawiera informacje na temat energetycznego wykorzystania wody,
z uwzględnieniem

technologicznych

i

awaryjnych

przerw

w

pracy

elektrowni,

retencjonowania wód oraz przepuszczania wody przez urządzenia upustowe zbiorników
i stopni wodnych.
§ 9. 1. Do instrukcji dla zależnego od siebie korzystania z wód stosuje się odpowiednio
§ 6 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 i 3.
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2. Część opisowa instrukcji dla zależnego od siebie korzystania z wód zawiera
dodatkowo:
1)

określenie zakresu i trybu współdziałania zakładów w dostosowaniu do warunków
wynikających z gwarancji i kolejności zaspokajania potrzeb poszczególnych zakładów;

2)

określenie zakresu i trybu współdziałania z zakładami i urządzeniami wodnymi
usytuowanymi powyżej i poniżej urządzenia wodnego, w szczególności w odniesieniu
do przepływów ekstremalnych.
3. Część graficzna instrukcji dla zależnego od siebie korzystania z wód zawiera

dodatkowo mapy topograficzne w skali od 1:1.000 do 1:50.000 dostosowanej do potrzeb
wynikających z liczby zakładów i zasięgu wzajemnego ich oddziaływania.
§ 10. W przypadku warunków, o których mowa w § 3, lub danych, o których mowa
w § 6 ust. 1 pkt 4, ust. 2, ust. 3 pkt 3 oraz § 9 ust. 2, które nie dotyczą danego urządzenia
wodnego, dla którego sporządzana jest instrukcja, można odstąpić od ich uwzględnienia.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER ŚRODOWISKA
w porozumieniu
MINISTER GOSPODARKI
MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia
2006 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania woda (Dz. U. poz. 1087), które traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 562 ust. 1 ustawy z dnia
r. ustawy – Prawo
wodne (Dz. U. poz. …).
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 411 ustawy z dnia
… – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...), które zobowiązuje ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej, do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi
śródlądowej, zakresu instrukcji gospodarowania wodą.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Data sporządzenia
24.03.2017 r.

Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu
Źródło:
instrukcji gospodarowania wodą
Upoważnienie ustawowe – art. 411 ustawy
z dnia ... – Prawo wodne
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
MŚ i MGMiŻŚ
Nr w wykazie prac ………………….
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Wykonanie upoważnienia zawartego w art. 411 ustawy z dnia … – Prawo wodne, zobowiązującego ministra właściwego
do spraw gospodarki wodnej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, do określenia
zakresu instrukcji gospodarowania wodą.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia, które określi zakres instrukcji gospodarowania wodą oraz
wymagania, jakie ta instrukcja powinna spełniać.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Inne kraje mają własne rozwiązania w tym zakresie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Sporządzanie projektu
instrukcji gospodarowania
wodą, stanowiącego załącznik
do wniosku o uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego na
korzystanie z wód
powierzchniowych za pomocą
urządzeń do jej piętrzenia lub
na zależne od siebie
korzystanie z wód przez kilka
zakładów.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Grupa
Podmioty ubiegające się
lub posiadające pozwolenia
wodnoprawne na
korzystanie z wód
powierzchniowych za
pomocą urządzeń do jej
piętrzenia lub na zależne
od siebie korzystanie z wód
przez kilka zakładów

Wielkość

Źródło danych
Ustawa z dnia…..r. –Prawo
wodne

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą będzie przedmiotem konsultacji publicznych
i opiniowania. Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznych Rządowego Centrum Legislacji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 248).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2015 r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Rozporządzenie wynika bezpośrednio z przepisów ustawy, jego skutki ujęte zostały w ramach
oceny ustawy Prawo wodne.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

0

Skutki
1

2

3

5

10

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne

Brak wplywu
Brak wpływu

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Łącznie
(0–10)
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
inne:
Realizacja przepisów ustawy Prawo wodne.
Omówienie wpływu

informatyzacja
zdrowie

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednakże nie później niż 18 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

37/04-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)

z dnia
w sprawie inwestycji i działań, które z uwagi na ich wpływ na możliwość osiągnięcia
celów środowiskowych wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej

Na podstawie przepisu art. 423 ust. 2 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U.
poz. ...) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe rodzaje inwestycji i działań mogących
wpłynąć na możliwe osiągnięcia celów środowiskowych dla:
1)

jednolitych części wód powierzchniowych, niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie
zmienione;

2)

sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;

3)

jednolitych części wód podziemnych,

4)

obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 ustawy z dnia… – Prawo
wodne.
§ 2. Na obszarach jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako

sztuczne lub silnie zmienione, ocena wodnoprawna jest wymagana na realizację
następujących nowych działań:
1)

poboru wód na potrzeby gospodarcze, przy poborach przekraczających 50% przepływu
SNQ z okresu co najmniej ostatnich 10 lat, wraz z wykonaniem służących do tego
urządzeń wodnych;

2)

poboru wód na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę, przy poborach przekraczających
80% przepływu SNQ z okresu co najmniej ostatnich 10 lat, wraz z wykonaniem
służących do tego urządzeń wodnych;

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia |Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska(Dz. U. poz. 1904 i 2095)
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3)

wykonywania obiektów energetyki wodnej oraz korzystanie z wód na potrzeby tych
obiektów, przy przełyku instalowanym niemniejszym niż 10 m3/s;

4)

korzystanie z wód na potrzeby chłodzenia obiektów energetyki cieplnej wraz z
wykonaniem służących do tego urządzeń wodnych;

5)

wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, jeżeli zawierają one substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art.
100 ust. 1, wraz z wykonywaniem służących do tego celu wylotów urządzeń
kanalizacyjnych;

6)

wprowadzania do wód substancji hamujących rozwój glonów;

7)

wykonywania budowli piętrzących o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 2 m;

8)

wykonywania budowli przeciwpowodziowych;

9)

wykonywania kanałów oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych na
długości nie mniejszej niż 1 km;

10) wykonywania regulacji wód lub urządzeń wodnych na długości nie mniejszej niż 1 km
cieku;
11) wykonywania zabudowy potoków górskich lub urządzeń wodnych na tych potokach na
długości nie mniejszej niż 1 km;
12) usuwanie namułów i rumoszu z koryt rzek i potoków górskich na długości nie mniejszej
niż 1 km;
13) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającej wpływ na
warunki przepływu wody, jeżeli podwyższenie terenu wynosi nie mniej niż 1 m, lub
obniżenie terenu nie mniej niż 2 m;
14) wykonywanie robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej, przez wyłączenie więcej niż 30% powierzchni
nieruchomości na której planowane są roboty lub obiekty budowlane z powierzchni
biologicznie czynnej.

§ 3. Na obszarach jednolitych części wód powierzchniowych wyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione, ocena wodnoprawna jest wymagana na realizację
następujących nowych działań:
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1)

poboru wód na potrzeby gospodarcze, przy poborach przekraczających 60% przepływu
SNQ lub 60% przepływu wyrównanego sztucznym zbiornikiem wodnym, służącym do
tego poboru;

2)

poboru wód na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę, przy poborach przekraczających
90% przepływu SNQ lub 70% przepływu wyrównanego sztucznym zbiornikiem
wodnym, służącym do tego poboru;

3)

wykonywania obiektów energetyki wodnej oraz korzystanie z wód na potrzeby tych
obiektów, przy przełyku instalowanym niemniejszym niż 25 m3/s;

4)

korzystanie z wód na potrzeby chłodzenia obiektów energetyki cieplnej wraz z
wykonaniem służących do tego urządzeń wodnych;

5)

wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, jeżeli zawierają one substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art.
100 ust. 1, wraz z wykonywaniem służących do tego celu wylotów urządzeń
kanalizacyjnych;

6)

wprowadzania do wód substancji hamujących rozwój glonów;

7)

wykonywanie rekultywacji wód polegającej na usuwaniu zanieczyszczeń zalegających
na dnie i brzegach wód;

8)

wykonywania budowli piętrzących o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m;

9)

wykonywania budowli przeciwpowodziowych;

10) wykonywania kanałów oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych na
długości nie mniejszej niż 2 km;
11) wykonywania regulacji wód lub urządzeń wodnych na długości nie mniejszej niż 2 km
cieku;
12) wykonywania zabudowy potoków górskich lub urządzeń wodnych na tych potokach na
długości nie mniejszej niż 2 km;
13) usuwanie namułów i rumoszu z koryt rzek i potoków górskich na długości nie mniejszej
niż 2 km;
14) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającej wpływ na
warunki przepływu wody, jeżeli podwyższenie terenu wynosi nie mniej niż 1 m, lub
obniżenie terenu nie mniej niż 2 m;
15) wykonywanie robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej, przez wyłączenie więcej niż 30% powierzchni
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nieruchomości na której planowane są roboty lub obiekty budowlane z powierzchni
biologicznie czynnej.

§ 4. Na obszarach jednolitych części wód podziemnych, ocena wodnoprawna jest
wymagana na realizacje następujących nowych działań:
1)

poboru wód na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
o zdolności poboru nie mniejszej niż 100 m3/h wraz z wykonywaniem służących do tego
urządzeń wodnych;

2)

poboru wód na potrzeby gospodarcze, o zdolności poboru nie mniejszej niż 50 m3/h
wraz z wykonywaniem służących do tego urządzeń wodnych;

3)

piętrzenie wód podziemnych wraz z wykonywaniem służących do tego urządzeń;

4)

długotrwałe obniżenie

poziomu zwierciadła

wody podziemnej,

jeżeli

zasięg

oddziaływania wykracza poza teren, którego zakład jest właścicielem, wraz z
wykonaniem służących do tego urządzeń;
5)

wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, jeżeli zawierają one substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art.
100 ust. 1 wraz z wykonywaniem służących do tego celu wylotów urządzeń
kanalizacyjnych;

6)

wykonywanie robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej, przez wyłączenie więcej niż 30% powierzchni
nieruchomości na której planowane są roboty lub obiekty budowlane z powierzchni
biologicznie czynnej;

7)

wykonywanie rekultywacji wód polegającej na odpompowywaniu wód w ilościach nie
mniejszych niż 10 m3/h.

§ 5. Na obszarach chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, ocena wodnoprawna jest
wymagana na realizację następujących nowych działań:
1)

poboru wód podziemnych na potrzeby inne niż na potrzeby zaopatrzenia ludności w
wodę, o zdolności poboru nie mniejszej niż 10 m3/h wraz z wykonywaniem służących
do tego urządzeń wodnych;
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2)

poboru wód powierzchniowych na potrzeby inne niż na potrzeby zaopatrzenia ludności
w wodę, przy poborach wody przekraczających 30% przepływu SNQ z okresu co
najmniej ostatnich 10 lat;

3)

długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, wraz z wykonaniem
służących do tego urządzeń wodnych;

4)

wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, jeżeli zawierają one substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art.
100 ust. 1 wraz z wykonywaniem służących do tego celu wylotów urządzeń
kanalizacyjnych;

5)

wykonywania obiektów energetyki wodnej oraz korzystanie z wód na potrzeby tych
obiektów, przy przełyku instalowanym niemniejszym niż 10 m3/s;

6)

korzystanie z wód na potrzeby chłodzenia obiektów energetyki cieplnej wraz z
wykonywaniem służących do tego urządzeń wodnych;

7)

wykonywanie robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej, przez wyłączenie więcej niż 30% powierzchni
nieruchomości na której planowane są roboty lub obiekty budowlane z powierzchni
biologicznie czynnej;

8)

wykonywanie rekultywacji wód podziemnych, polegającej na odpompowywaniu wód w
ilościach nie mniejszych niż 10 m3/h;

9)

wykonywania budowli piętrzących o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 2 m;

10) wykonywania budowli przeciwpowodziowych;
11) wykonywania kanałów oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych na
długości nie mniejszej niż 1 km;
12) wykonywania regulacji wód lub urządzeń wodnych na długości nie mniejszej niż 1 km
cieku;
13) wykonywania zabudowy potoków górskich lub urządzeń wodnych na tych potokach na
długości nie mniejszej niż 1 km;
14) usuwanie namułów i rumoszu z koryt rzek i potoków górskich na długości nie mniejszej
niż 1 km;
15) wprowadzania do wód substancji hamujących rozwój glonów.
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§ 6. Na obszarach chronionych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych, ocena wodnoprawna jest wymagana na realizację następujących nowych
działań:
1)

poboru wód powierzchniowych w ilości przekraczającej 60% przepływu SNQ z okresu
co najmniej ostatnich 10 lat;

2)

wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, jeżeli zawierają one substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art.
100 ust. 1 wraz z wykonywaniem służących do tego celu wylotów urządzeń
kanalizacyjnych;

3)

wykonywania obiektów energetyki wodnej oraz korzystanie z wód na potrzeby tych
obiektów, przy przełyku instalowanym niemniejszym niż 25 m3/s;

4)

korzystanie z wód na potrzeby chłodzenia obiektów energetyki cieplnej oraz
wykonywanie służących do tego urządzeń wodnych;

5)

wykonywania budowli piętrzących o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m;

6)

wykonywania budowli przeciwpowodziowych;

7)

wykonywania kanałów oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych na
długości nie mniejszej niż 1 km;

8)

wykonywania regulacji wód lub urządzeń wodnych na długości nie mniejszej niż 1 km
cieku;

9)

wykonywania zabudowy potoków górskich lub urządzeń wodnych na tych potokach na
długości nie mniejszej niż 1 km;

10) usuwanie namułów i rumoszu z koryt rzek i potoków górskich na długości nie mniejszej
niż 1 km;
11) wprowadzania do wód substancji hamujących rozwój glonów.
§ 7.

Na

obszarach

chronionych,

wrażliwych

na

eutrofizację

wywołaną

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, ocena wodnoprawna jest
wymagana na realizację następujących nowych działań:
1)

wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, jeżeli zawierają one substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art.
100 ust. 1 wraz z wykonywaniem służących do tego celu wylotów urządzeń
kanalizacyjnych;
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2)

poboru wód powierzchniowych w ilości przekraczającej 60% przepływu SNQ z okresu
co najmniej ostatnich 10 lat;

3)

wykonywania obiektów energetyki wodnej oraz korzystanie z wód na potrzeby tych
obiektów, przy przełyku instalowanym niemniejszym niż 25 m3/s;

4)

korzystanie z wód na potrzeby chłodzenia obiektów energetyki cieplnej oraz
wykonywanie służących do tego urządzeń wodnych;

5)

wykonywania budowli piętrzących o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m;

6)

wykonywania kanałów oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych na
długości nie mniejszej niż 2 km;

7)

wykonywania regulacji wód lub urządzeń wodnych na długości nie mniejszej niż 2 km
cieku;

8)

wykonywania zabudowy potoków górskich lub urządzeń wodnych na tych potokach na
długości nie mniejszej niż 2 km;

9)

usuwanie namułów i rumoszu z koryt rzek i potoków górskich na długości nie mniejszej
niż 2 km;

10) wprowadzania do wód substancji hamujących rozwój glonów.

§ 8. Na obszarach chronionych, przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków,
ustanowionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134, z późn. zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie, ocena wodnoprawna jest wymagana na realizację następujących
nowych działań:
1)

wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, jeżeli zawierają one substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art.
100 ust. 1 wraz z wykonywaniem służących do tego celu wylotów urządzeń
kanalizacyjnych;

2)

poboru wód powierzchniowych w ilości przekraczającej 60% przepływu SNQ z okresu
co najmniej ostatnich 10 lat;

3)

wykonywania obiektów energetyki wodnej oraz korzystanie z wód na potrzeby tych
obiektów, przy przełyku instalowanym niemniejszym niż 10 m3/s;

4)

korzystanie z wód na potrzeby chłodzenia obiektów energetyki cieplnej oraz
wykonywanie służących do tego urządzeń wodnych;
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5)

wykonywania budowli piętrzących o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 1 m;

6)

wykonywania kanałów oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych na
długości nie mniejszej niż 0,5 km;

7)

wykonywania regulacji wód lub urządzeń wodnych na długości nie mniejszej niż 0,5 km
cieku;

8)

wykonywania zabudowy potoków górskich lub urządzeń wodnych na tych potokach na
długości nie mniejszej niż 0,5 km;

9)

usuwanie namułów i rumoszu z koryt rzek i potoków górskich na długości nie mniejszej
niż 0,2 km;

10) wprowadzania do wód substancji hamujących rozwój glonów.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ...

MINISTER ŚRODOWISKA

UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego
w art. 423 ust. 2 ustawy z dnia ... – Prawo wodne. Projekt tego rozporządzenia Ministra
Środowiska ma na celu określić szczegółowy zakres korzystania z wód oraz wykonywania
urządzeń wodnych lub innych czynności, które przed podjęciem inwestycji lub innych działań
wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.
Zakres działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej został uzależniony od
wpływu tych zadań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, określonych dla
jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie
zmienione, dla jednolitych części wód powierzchniowych wyznaczonych jako sztuczne lub
silnie zmienione, dla jednolitych części wód podziemnych, a także dla obszarów chronionych,
o których mowa w art. 16 pkt 32 ustawy.
Pod względem możliwości poboru wody największe ograniczenia ustalono dla poborów
wód podziemnych, a w przypadku wód powierzchniowych na obszarach chronionych
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia oraz do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie, jak również na obszarach jednolitych części wód
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione. W zakresie
wykonywania urządzeń wodnych i innych czynności najbardziej wymagające parametry
ustalono dla obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków,
ustanowionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, a w następnej
kolejności dla obszarach jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione.
Do tej pory w zakresie regulowanym niniejszym projektem rozporządzenia nie
obowiązywały żadne przepisy szczegółowe.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie inwestycji i działań,
które z uwagi na ich wpływ na możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Data sporządzenia:
24.03.2017 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 423 ust. 2 ustawy z dnia ... – Prawo
wodne (Dz. U. poz. ...)
Nr w wykazie prac Rady Ministrów

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Wykonanie upoważnienie ustawowego z art. 423 ust. 2 ustawy – Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia określa szczegółowy wykaz inwestycji lub działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej,
realizowanych na obszarach:
1)
jednolitych części wód powierzchniowych, niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione;
2)
jednolitych części wód powierzchniowych, wyznaczonych jako sztucznie lub silnie zmienione;
3)
jednolitych części wód podziemnych,
4)
obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 ustawy z dnia… – Prawo wodne.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z ... r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JEST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JEST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JEST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z ... r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
informacje, w tym
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
wskazanie źródeł
i gospodarstwa domowe.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie
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Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie … dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie… , zgodnie z ustawą z dnia ... – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia ... – Prawo wodne.

04/23zb

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI
1)

ŚRÓDLĄDOWEJ
z dnia

w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

Na

podstawie

art. 6d

ust. 26 ustawy

z dnia

18 kwietnia

1985 r.

o rybactwie

śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wymogi dotyczące ogłoszenia o konkursie ofert na oddanie w użytkowanie obwodu
rybackiego;

2)

elementy ofert i sposób ich oceny;

3)

czynności komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs ofert na oddanie
w użytkowanie obwodu rybackiego;

4)

maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego zależnie od
rybackiego typu wody i jej położenia.
§ 2. 1. Ogłoszenie o konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości:

1)

przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej
„dyrektorem regionalnego zarządu”;

2)

umieszczając ogłoszenie w prasie branżowej z zakresu rybactwa śródlądowego;

3)

umieszczając ogłoszenie na stronie internetowej dyrektora regionalnego zarządu.
2. W ogłoszeniu o konkursie podaje się informacje o:

1)

adresie siedziby dyrektora regionalnego zarządu;

2)

nazwie i numerze obwodu rybackiego, który jest przedmiotem konkursu;

3)

sposobie, terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z:

1)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909
i 2091).
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a)

wymaganiami co do formy, treści i zakresu oferty,

b)

informacjami o średnim niskim stanie wody z wielolecia i obliczonej na jej
podstawie powierzchni obwodu rybackiego,

c)

istotnymi postanowieniami projektu umowy o oddanie w użytkowanie obwodu
rybackiego;

4)

sposobie, miejscu i terminie składania ofert;

5)

miejscu i terminie publicznego otwarcia ofert;

6)

przewidywanym terminie zakończenia konkursu;

7)

dacie jego wywieszenia w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu.
3. Ogłoszenie o konkursie zawiera datę jego wywieszenia w siedzibie dyrektora

regionalnego zarządu.
4. Wyznaczony przez dyrektora regionalnego zarządu termin:
1)

w którym udostępnia się informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być
krótszy niż 3 miesiące,

2)

składania ofert, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie może być krótszy niż 5 miesięcy,

3)

zakończenia konkursu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być dłuższy niż
7 miesięcy

– licząc od dnia wywieszenia ogłoszenia o konkursie w siedzibie dyrektora regionalnego
zarządu.
6. Jeżeli uprzednio przeprowadzony konkurs nie doprowadził do zawarcia umowy
o oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, zwanej dalej "umową", dyrektor regionalnego
zarządu może wyznaczyć krótsze terminy niż określone w ust. 4, przy czym termin:
1)

w którym udostępnia się informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być
krótszy niż 1 miesiąc,

2)

składania ofert, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie może być krótszy niż 2 miesiące,

3)

zakończenia konkursu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być dłuższy niż
4 miesiące

– licząc od dnia wywieszenia ogłoszenia o ponownym konkursie w siedzibie dyrektora
regionalnego zarządu.
§ 3. Dyrektor regionalnego zarządu udostępnia zainteresowanym podmiotom, w swojej
siedzibie, pisemne informacje o:
1)

cenach materiału zarybieniowego, na podstawie których komisja konkursowa ustali
wartość zaproponowanego w ofercie materiału zarybieniowego;
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2)

sposobie rozliczania obciążeń publiczno-prawnych związanych z użytkowaniem danego
obwodu rybackiego oraz nakładów rzeczowo-finansowych na zarybianie;

3)

warunkach udostępniania przez uprawnionego do rybactwa wód obwodu rybackiego do
celów badań naukowych;

4)

sposobie przekazywania przez uprawnionego do rybactwa danych na temat wyników
prowadzonej gospodarki rybackiej w danym obwodzie rybackim;

5)

ograniczeniach

związanych

z korzystaniem

z wód

obwodu

rybackiego

lub

z użytkowaniem gruntów pod tymi wodami.
§ 4. 1. Oferta zawiera:
1)

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;

2)

datę jej sporządzenia;

3)

proponowany czas trwania umowy;

4)

proponowaną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego, zwaną
dalej „stawką opłaty rocznej”;

5)

proponowane nakłady rzeczowo-finansowe na zarybienia, zwane dalej „nakładami
rzeczowo-finansowymi”;

6)

wykaz posiadanych przez oferenta środków trwałych i wyposażenia służącego do
chowu, hodowli lub połowu ryb lub raków, w tym własnych wylęgarni ryb lub raków,
wraz z ich opisem zawierającym ilość, rodzaj, dane techniczne oraz miejsce położenia
tych środków trwałych i tego wyposażenia.
2. Do oferty dołącza się:

1)

kopię pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego i parafowanego na każdej stronie
przez opiniującego;

2)

kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oferenta
lub jego pracowników lub osób z nim współpracujących na podstawie zawartej umowy
cywilnoprawnej;

3)

zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego i właściwej instytucji ubezpieczenia
społecznego o niezaleganiu przez oferenta z wypełnieniem zobowiązań wobec Skarbu
Państwa i instytucji ubezpieczenia społecznego;

4)

oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami konkursu i je przyjmuje;

5)

zaświadczenie organu administracji publicznej, wykonującego uprawnienia właściciela
wody w zakresie rybactwa śródlądowego, o:
a)

terminowym uiszczaniu przez oferenta:
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–

opłat za użytkowanie obwodów rybackich,

–

należności z tytułu umowy, o której mowa w art. 530 ust. 2 ustawy z dnia …
– Prawo wodne,

b)

należytym wywiązywaniu się przez oferenta z obowiązku ponoszenia nakładów
rzeczowo-finansowych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wywieszenia
ogłoszenia o konkursie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

6)

zaświadczenie zarządu województwa, na którego terenie znajduje się większa część
powierzchni obwodu rybackiego o wyniku oceny wypełniania przez uprawnionego do
rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przeprowadzonej na
podstawie art. 6 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym;

7)

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku oferentów,
którzy nie podlegają obowiązku wpisu do tego rejestru oświadczenie, że oferent nie ma
obowiązku takiego wpisu;

8)

dokument stwierdzający sposób reprezentacji w przypadku oferentów niepodlegających
wpisowi do KRS;

9)

oświadczenie oferenta, że włada nieruchomościami lub urządzeniami wodnymi
niezbędnymi do wykonywania rybactwa w obwodzie rybackim albo pisemną zgodę
władającego tymi nieruchomościami lub urządzeniami wodnymi na ich udostępnienie;

10) pisemną promesę sprzedaży materiału zarybieniowego lub oświadczenie oferenta o jego
posiadaniu lub możliwości wyprodukowania we własnym zakresie;
11) oświadczenie oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta
o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Oferent, który nie był uprawniony do rybactwa w okresie, o którym mowa w ust. 2
pkt 5, składa pisemne oświadczenie, że nie władał żadnym obwodem rybackim w tym
okresie.
4. Jeżeli oferent był uprawniony do rybactwa przez okres krótszy niż ostatnie 3 lata
przed dniem wywieszenia ogłoszenia o konkursie, do oferty dołącza zaświadczenia, o których
mowa w ust. 2 pkt 5, za okres, w którym był uprawniony do rybactwa.
5. Oferent, który korzystał z wód obwodu rybackiego ustanowionego na wodach rzeki,
wyłącznie na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do
celów rybackich, dołącza do oferty postanowienie organu administracji publicznej,
wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, o odmowie
wydania

zaświadczenia,

o którym

mowa

w ust. 2

pkt 5

lit. b,

jeżeli

w wyniku
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przeprowadzenia

postępowania

wyjaśniającego

organ

ten

nie

uzyskał

danych

potwierdzających fakt wywiązywania się przez tego oferenta z obowiązku ponoszenia
nakładów rzeczowo-finansowych.
§ 5. 1. Komisja, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu, dokonuje kolejno następujących
czynności:
1)

oblicza ilość otrzymanych ofert;

2)

sprawdza nienaruszalność kopert;

3)

dokonuje publicznego otwarcia ofert;

4)

sprawdza zawartość kopert;

5)

odrzuca oferty oferenta, który złożył więcej niż jedną ofertę;

6)

ustala kompletność dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 2;

7)

ustala, czy zostały spełnione warunki, o których mowa w § 4;

8)

odrzuca oferty, które nie spełniają warunków, o których mowa w § 4;

9)

podaje do wiadomości oferentom informację o liczbie złożonych ofert, ofertach
niespełniających warunków, o których mowa w § 4, a także o ofertach przyjętych do
oceny;

10) dokonuje oceny ofert;
11) wskazuje oferenta, którego oferta została wybrana na podstawie dokonanej oceny;
12) sporządza protokół z przebiegu konkursu.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1–9, komisja dokonuje na posiedzeniu
jawnym, w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie.
3. Komisja, w czasie trwania konkursu, przyjmuje do protokołu wyjaśnienia
i oświadczenia oferentów.
§ 6. 1. Komisja dokonując oceny ofert sprawdza:
1)

zgodność założeń operatu rybackiego z warunkami korzystania z wód regionu wodnego,
obowiązującymi w dniu wywieszenia ogłoszenia o konkursie;

2)

zgodność rodzaju i wysokości nakładów rzeczowo-finansowych zaproponowanych
w ofercie z rodzajem i wysokością nakładów rzeczowo-finansowych przewidzianych na
zarybienia w operacie rybackim;

3)

czy: ilość, rodzaj i stan techniczny środków trwałych oraz wyposażenia służącego do
chowu, hodowli lub połowu ryb lub raków, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
oferenta lub jego pracowników w zakresie rybactwa śródlądowego dają gwarancję
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możliwości prowadzenia racjonalnej gospodarki w danym obwodzie rybackim i są
zgodne z typem gospodarki rybackiej określonym w operacie rybackim.
2. W przypadku stwierdzenia, iż oferta nie spełnia jednego z warunków o braku
zgodności, o których mowa w ust. 1, komisja odrzuca ofertę.
§ 7. 1. Komisja, dokonując oceny:
1)

kwalifikacji i doświadczenia oferenta, obliczy sumę punktów za wykształcenie
i doświadczenie oferenta;

2)

wysokości stawki opłaty rocznej, porówna zaoferowaną przez oferentów stawkę ze
stawką maksymalną dla wód obwodu rybackiego, określoną w załączniku nr 3 do
rozporządzenia;

3)

wysokości nakładów rzeczowo-finansowych, ustali wartość materiału zarybieniowego
podanego w nakładach rzeczowo-finansowych;

4)

gatunków materiału zarybieniowego, ustali ich znaczenie dla wód obwodu rybackiego,
który jest przedmiotem konkursu;
2. Komisja dokonuje oceny w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zgodnie ze

sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Komisja dokonuje punktowej oceny poszczególnych elementów oferty zgodnie ze
sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia i przyznaje:
1)

punkty za kwalifikacje i doświadczenie oferenta;

2)

od 0 do 6 punktów – za wysokość zaproponowanej stawki opłaty rocznej;

3)

od 0 do 30 punktów – za wartość materiału zarybieniowego zaproponowanego
w nakładach rzeczowo-finansowych;

4)

od 0 do 50 punktów – za znaczenie zaproponowanych gatunków materiału
zarybieniowego dla wód obwodu rybackiego, który jest przedmiotem konkursu;
4. Wartość materiału zarybieniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi:

1)

iloczyn ceny materiału zarybieniowego określonego rodzaju i zaproponowanej w ofercie
jego ilości - w przypadku materiału zarybieniowego tego samego gatunku;

2)

sumę iloczynów ceny materiału zarybieniowego określonego gatunku i rodzaju
i zaproponowanej w ofercie jego ilości – w przypadku materiału zarybieniowego
różnych gatunków lub rodzajów.
5. Komisja dokonuje wyboru tej oferty, która otrzymała największą liczbę punktów.
§ 8. Z przebiegu konkursu komisja sporządza protokół, który zawiera:
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1)

oznaczenie miejsca przeprowadzenia konkursu;

2)

imiona i nazwiska członków komisji;

3)

liczbę złożonych ofert;

4)

wskazanie oferentów, których oferta nie spełniała warunków, o których mowa w § 4,
wraz z podaniem przyczyn jej odrzucenia;

5)

wskazanie oferentów, których oferta została odrzucona z powodów, o których mowa
w § 6 ust. 2, wraz z podaniem przyczyn jej odrzucenia;

6)

wskazanie oferentów, których oferty komisja oceniła, wraz z podaniem:
a)

liczby punktów jakie uzyskali oferenci za kwalifikacje i doświadczenie,

b)

wysokości zaproponowanej stawki opłaty rocznej,

c)

wysokości zaproponowanych nakładów rzeczowo-finansowych,

d)

ilości,

rodzajów

i gatunków

materiału

zarybieniowego

zaproponowanych

w nakładach rzeczowo-finansowych;
7)

wskazanie oferenta, którego oferta została wybrana, albo wskazanie przyczyn braku
wyboru oferty przez komisję, albo podanie przyczyn uznania konkursu za bezskuteczny;

8)

listę ofert sporządzoną według przyznanej ofertom liczby punktów w kolejności
malejącej, wraz z podaniem liczby punktów przyznanych ofercie za elementy
podlegające ocenie;

9)

datę sporządzenia protokołu;

10) czytelne podpisy członków komisji.
§ 9. 1. Maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego,
w zależności od rybackiego typu wody i jej położenia, określa załącznik nr 3 do
rozporządzenia.
2. Jeżeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie wymieniono danej rzeki, to
maksymalna stawka opłaty rocznej dla tej rzeki odpowiada stawce opłaty rocznej określonej
w tym załączniku dla rzeki lub jej odcinka, z którymi dana rzeka ma połączenie. Jeżeli dana
rzeka ma połączenie z dwiema lub więcej rzekami wymienionymi w załączniku nr 3 do
rozporządzenia, maksymalna stawka opłaty rocznej odpowiada stawce określonej dla rzeki
niższego rzędu. Jeżeli dana rzeka nie ma połączenia z innymi rzekami, to maksymalna stawka
opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego stanowi równowartość 0,35 dt żyta.
3. Maksymalna stawka opłaty rocznej dla starorzecza odpowiada stawce opłaty rocznej
określonej dla rzeki lub jej odcinka, która to starorzecze utworzyła.
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§ 10. Dla rzek, jezior lub zbiorników zaporowych, które są położone w jednym
obwodzie rybackim, maksymalna stawka opłaty rocznej odpowiada maksymalnej stawce
opłaty rocznej dla tej rzeki, jeziora lub zbiornika zaporowego, który zajmuje największą część
powierzchni zasadniczego obwodu rybackiego.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER GOSPODARKI
MORSKIEJ I ŻEGLUGI
ŚRÓDLĄDOWEJ

W porozumieniu
MINISTER ŚRODOWISKA
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
z dnia ... (poz. ...)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
SPOSÓB USTALANIA ZNACZENIA GATUNKÓW MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO
DLA WÓD OBWODU RYBACKIEGO
Zof. = Z1*k1 + Z2*k2 + Z3*k3 + ... Zn*kn
gdzie:
Zof. – oznacza wartość znaczenia gatunków materiału zarybieniowego dla wód obwodu
rybackiego,
Z1, Z2, Z3, ... – odpowiada, wyrażonej w złotych, wartości materiału zarybieniowego
określonego gatunku ryb, którym oferent zaoferował zarybić wody obwodu rybackiego,
k1, k2, k3, ... – oznacza wartość współczynnika znaczenia gatunku ryb dla danego
rybackiego typu wody, podaną w tabeli.
Wartość współczynnika znaczenia ryb dla rybackiego typu wody (k) a)
Rybacki typ wody
Gatunek ryb
Głowacica b), łosoś c), troć wędrowna d), pstrąg
potokowy, lipień, sandacz, sum, szczupak,
boleń, brzana, certa, sieja, świnka,
rzeka
łosoś h), troć wędrowna h), jaź, kleń,
okoń, miętus,
pozostałe e),
troć jeziorowa f), sieja, sielawa, węgorz, sandacz,
szczupak, sum,
jezioro
lin, karaś pospolity,
okoń, miętus,
pozostałe e),
troć jeziorowa g), sandacz, szczupak, sum, węgorz,
boleń,
zbiornik zaporowy
karaś pospolity, lin,
jaź, kleń,
pozostałe e)

k
5
4
3
2
1
5
3
2
1
5
4
3
2
1

Objaśnienia:
a) dla obwodu rybackiego, który obejmuje różne typy wody, wartość współczynnika
znaczenia gatunku ryb dla rybackiego typu wód przyjmuje się dla tego rybackiego
typu wody, który zajmuje największą część powierzchni zasadniczego obwodu
rybackiego,
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b)

dotyczy zarybiania rzek Dunajec, Poprad, San oraz rzeki Czarna Orawa i ich
dopływów,

c)

dotyczy zarybiania w rzekach Brda, Drawa, Drwęca, Dunajec, Łeba, Parsęta, Reda,
San, Słupia, Wieprza, Wieżyca, Wisłoka, i ich dopływach oraz w pozostałych
dopływach rzeki Wisły powyżej ujścia rzeki Dunajec i lewobrzeżnych dopływów
rzeki Odry,

d)

dotyczy zarybiania w rzekach Bałda, Brda, Drwęca, Dunajec, Gowienica, Gwda,
Ina, Łeba, Łupawa, Narusza, Parsęta, Pasłęka, Radunia, Reda, Rega, San, Słupia,
Wełna, Wieprz, Wieprza, Wieżyca, Wisłoka, i ich dopływach oraz w pozostałych
dopływach rzeki Wisły powyżej ujścia rzeki Dunajec i lewobrzeżnych dopływów
rzeki Odry, z wyłączeniem karpia, karasia srebrzystego, krąpia, leszcza, płoci,
wzdręgi oraz amura, pstrąga tęczowego, tołpygi białej i pstrej oraz innych ryb
z gatunków obcych rodzimej faunie,

f)

dotyczy zarybiania jezior Hańcza, Wigry oraz jeziora Wdzydze i ich dopływów,

g)

dotyczy zarybiania zbiorników zaporowych, których rzędna zwierciadła wody
górnej przy pojemności martwej zbiornika znajduje się na wysokości powyżej
400 m n.p.m., jeśli nie są zarybiane jednocześnie sandaczem lub szczupakiem.
W pozostałych przypadkach za zarybienie trocią jeziorową przyznaje się 1 pkt.

h)

dotyczy zarybiania innych rzek nie wymienionych pod indeksem c) i indeksem d).
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ELEMENTY OFERTY PODLEGAJĄCE
OCENIE
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE OFERENTA
Przygotowanie i doświadczenie oferenta
Wykształcenie
wyższe w kierunku rybackim
średnie w kierunku rybackim
wyższe w kierunku rolniczym
średnie w kierunku rolniczym
Doświadczenie
do3 lat pracy
zawodowe w rybactwie od 3 do10 lat pracy
śródlądowym
ponad 10 lat pracy

Liczba punktów
20
15
10
5
5
10
15

Do obliczenia punktów za przygotowanie i doświadczenie oferenta przyjmuje się sumę
punktów za wykształcenie i doświadczenie zawodowe w rybactwie oferenta lub
udokumentowane przez ostatnie trzy lata zatrudnienie przez niego przynajmniej
jednego pracownika o wymienionym w tabeli wykształceniu albo doświadczeniu.
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WYSOKOŚĆ ZAOFEROWANEJ STAWKI OPŁATY
ROCZNEJ

Sof. * 20
Spkt = -----------------Smax.
gdzie:
Spkt – oznacza liczbę punktów przyznaną oferentowi za zaoferowaną przez niego stawkę
opłaty rocznej
Sof. – oznacza stawkę opłaty rocznej zaoferowaną przez oferenta
Smax. – oznacza stawkę opłaty rocznej dla wód obwodu rybackiego określoną w załączniku
nr 3

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH

log Nof. * 20
Npkt = ----------------------log Nmax.
gdzie:
Npkt – oznacza liczbę punktów przyznaną oferentowi za zaoferowaną przez niego wysokość
nakładów rzeczowo-finansowych
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Nof. – oznacza wysokość nakładów rzeczowo-finansowych zaoferowaną przez oferenta,
wyrażoną w złotych
Nmax. – oznacza najwyższą wartość nakładów rzeczowo-finansowych zaoferowanych przez
oferentów spośród ofert podlegających ocenie punktowej, wyrażoną w złotych
log – oznacza logarytm dziesiętny

IV. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA ZNACZENIE ZAOFEROWANYCH
GATUNKÓW MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO DLA WÓD OBWODU
RYBACKIEGO
Zof. * 40
Zpkt = --------------------Zmax
gdzie:
Zpkt – oznacza liczbę punktów przyznaną oferentowi za znaczenie zaoferowanych gatunków
materiału zarybieniowego dla wód obwodu rybackiego
Zof. – oznacza wartość znaczenia zaoferowanych przez oferenta gatunków materiału
zarybieniowego dla wód obwodu rybackiego, ustaloną zgodnie ze sposobem określonym
w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Zmax. – oznacza najwyższą wartość znaczenia gatunków materiału zarybieniowego dla wód
obwodu rybackiego spośród ofert podlegających ocenie punktowej
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
I. MAKSYMALNA STAWKA OPŁATY ROCZNEJ ZA 1 ha POWIERZCHNI OBWODU
RYBACKIEGO USTALONA DLA RZEK

l.p.

1.

Nazwa rzeki

2.
1. Bóbr
Brda
Drawa
Drwęca
Dunajec
Gwda
Łeba
Łupawa
Parsęta
Pasłęka
Poprad
Rega
San
Słupia
Wieprza

2.

Brda
Bystrzyca
Lubelska
Czarna Hańcza
Czarna Przemsza
Czernica
Dobrzyca
Drawa

Położenie

3.
na odcinku od zbiornika w miejscowości
Pilchowice do ujścia rzeki Kwisa
na odcinku od miejscowości Tuchola do jej ujścia
na odcinku od miejscowości Drawiny do jej ujścia
na całym biegu rzeki
na odcinku od zbiornika Czorsztyńskiego do
zbiornika Rożnowskiego
na odcinku od miejscowości Ptusza do
miejscowości Piła
na odcinku od miejscowości Lębork do jej ujścia
na odcinku od ujścia rzeki Bukowina do jej ujścia
na odcinku od miejscowości Tychówek do jej
ujścia
na odcinku od miejscowości Olkowo do jej ujścia
na całym biegu rzeki
na odcinku od miejscowości Gryfice do jej ujścia
na odcinku od miejscowości Dynów do
miejscowości Przemyśl
na odcinku od ujścia rzeki Skotawa do jej ujścia
na odcinku od Starego Krakowa do jej ujścia

Maksymaln
a stawka
opłaty
rocznej za
1 ha
obwodu
rybackiego
w dt żyta
4.
0,5

na odcinku od jej źródeł do miejscowości Tuchola 0,4
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Biała
Przemsza
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od miejscowości Drawsko Pomorskie
do miejscowości Drawiny
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l.p.

Nazwa rzeki

Położenie

1.

2.
Dunajec

3.
na odcinku od połączenia z rzeką Czarny Dunajec
do zbiornika Czorsztyńskiego
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do miejscowości Ptusza
na całym biegu rzeki
na odcinku od ujścia rzeki Nysa Szalona do ujścia
rzeki Czarna Woda
na odcinku od zbiornika w miejscowości Leśna do
jej ujścia
na odcinku od jej źródeł do miejscowości Lębork
na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Bukowina
na odcinku od miejscowości Bystrzyca Kłodzka do
zbiornika w miejscowości Topola
na odcinku od jej źródeł do miejscowości
Zgorzelec
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do miejscowości
Tychówek
na odcinku od jej źródeł do miejscowości Olków
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od miejscowości Stróża do zbiornika
w miejscowości Dobczyce
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od miejscowości Wejherowo do jej
ujścia
na odcinku od jej źródeł do miejscowości Gryfice
na odcinku od zbiornika Solińskiego do
miejscowości Dynów
na odcinku od miejscowości Sucha do jej ujścia
na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Skotawa
na odcinku od zbiornika Żywieckiego do jej ujścia
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Czarna
Łada
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki

Grabowa
Gwda
Ina
Kaczawa
Kwisa
Łeba
Łupawa
Nysa Kłodzka
Nysa Łużycka
Osa
Parsęta
Pasłęka
Piława
Płonia
Raba
Radew
Radunia
Reda
Rega
San
Skawa
Słupia
Soła
Studnica
Tanew
Wda
Wel
Wełna

Maksymaln
a stawka
opłaty
rocznej za
1 ha
obwodu
rybackiego
w dt żyta
4.
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l.p.

Nazwa rzeki

Położenie

1.

2.
Wieprza
Wierzyca
Biała
Głuchołaska
Biała Lądecka
Biała Tarnowska
Białka
Tatrzańska
Bóbr

3.
na odcinku od jej źródeł do Starego Krakowa
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki

3.

Bystrzyca
Czarna
Czarna Łada
Czarna Nida
Czarna Wielka
Czarny Dunajec
Dłubnia
Drawa
Drwęca
Warmińska
Dunajec
Głomia
Gowienica
Jasiołka
Kamienica
Kamienna
Koprzywianka
Krąpiel
Kwisa
Łobżonka
Łomnica
Łososina
Mszanka
Nysa Kłodzka

na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do miejscowości Koszyce
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do zbiornika zaporowego
w miejscowości Pilchowice
na odcinku od jej źródeł do zbiornika zaporowego
w miejscowości Mietkowo
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do miejscowości Drawsko
Pomorskie
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Czarny
Dunajec
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do miejscowości Wąchock
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do zbiornika zaporowego
w miejscowości Leśna
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do miejscowości
Bystrzyca Kłodzka

Maksymaln
a stawka
opłaty
rocznej za
1 ha
obwodu
rybackiego
w dt żyta
4.

0,35
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l.p.

Nazwa rzeki

Położenie

1.

2.
Nysa Szalona
Osława
Pilica

3.
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do miejscowości
Szczekociny
na odcinku od ujścia rzeki Mszanka do
miejscowości Stróża
na odcinku od jej źródeł do miejscowości
Wejherowo
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do zbiornika Solińskiego
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do miejscowości Sucha
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do zbiornika Żywieckiego
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Bystrzyca
Lubelska
na odcinku od jej źródeł do zbiornika
Goczałkowickiego
na odcinku od zbiornika w miejscowości Besko do
ujścia rzeki Stobnica
na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Jasiołka
na całym biegu rzeki

Raba
Reda
Ropa
San
Ścinawka
Skawa
Skawica
Skora
Solinka
Soła
Sokołda
Stobnica
Strzegomka
Uszwica
Wiar
Wieprz
Wisła
Wisłok
Wisłoka
Wołczennica
4. Bóbr
Bug

na odcinku od ujścia rzeki Kwisa do jej ujścia
na odcinku od miejscowości Włodawa do
zbiornika Zegrzyńskiego
Czarna Przemsza na odcinku od ujścia rzeki Biała Przemsza do jej
ujścia
Dunajec
na odcinku od zbiornika Rożnowskiego do jej
ujścia
Gwda
na odcinku od miejscowości Piła do jej ujścia

Maksymaln
a stawka
opłaty
rocznej za
1 ha
obwodu
rybackiego
w dt żyta
4.

0,3
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l.p.

Nazwa rzeki

Położenie

1.

2.
Narew

3.
na odcinku od ujścia rzeki Biebrza do zbiornika
Zegrzyńskiego
od jej źródeł do ujścia rzeki Czarna Nida
na odcinku od miejscowości Ujście do jej ujścia
na odcinku od miejscowości Racibórz do
miejscowości Ścinawa
na odcinku od czoła zbiornika Sulejowskiego do
jej ujścia
na odcinku od miejscowości Jarosław do jej ujścia
na odcinku od miejscowości Działoszyn do ujścia
rzeki Noteć
na odcinku od ujścia rzeki Skawa do ujścia rzeki
Dunajec

Nida
Noteć
Odra
Pilica
San
Warta
Wisła

5. Barycz
Biała Przemsza
Biała Tarnowska
Biebrza
Brynica
Bug
Bystrzyca
Bzura
Czarna
Maleniecka
Drzewiczka
Ełk
Guber
Kaczawa
Kamienna
Kanał Mosiński
Kłodnica
Krzna
Liwiec
Lubaczówka
Łyna

na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od miejscowości Koszyce do jej ujścia
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej wstąpienia w granice państwa do
miejscowości Włodawa
na odcinku od czoła zbiornika w miejscowości
Mietkowo do jej ujścia
na odcinku od miejscowości Łowicz do jej ujścia
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od ujścia rzeki Czarna Woda do jej
ujścia
na odcinku od miejscowości Wąchock do jej ujścia
na całym biegu kanału
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki

Maksymaln
a stawka
opłaty
rocznej za
1 ha
obwodu
rybackiego
w dt żyta
4.

0,25
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l.p.

Nazwa rzeki

Położenie

1.

2.
Mała Panew

3.
na odcinku od zbiornika w miejscowości Turawa
do jej ujścia
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Biebrza
na odcinku od czoła zbiornika Zegrzyńskiego do
jej ujścia
na całym biegu rzeki
na odcinku od ujścia rzeki Czarna Nida do jej
ujścia
na odcinku od miejscowości Pakość do
miejscowości Ujście
na odcinku od zbiornika w miejscowości Topola
do jej ujścia
na odcinku od miejscowości Zgorzelec do jej
ujścia
na odcinku od zbiornika w miejscowości Biedzewo
do jej ujścia
na całym biegu rzeki
na odcinku od granicy państwa do miejscowości
Racibórz
na odcinku od miejscowości Ścinawa do Roztoki
Odrzańskiej
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od miejscowości Szczekociny do
zbiornika Sulejowskiego
na całym biegu rzeki
na odcinku od miejscowości Mirków do jej ujścia
na odcinku od czoła zbiornika w miejscowości
Dobczyce do jej ujścia
na całym biegu rzeki
na odcinku od miejscowości Przemyśl do
miejscowości Jarosław
na całym biegu rzeki
na odcinku od ujścia rzeki Czarna Łada do jej
ujścia
na całym biegu rzeki
na odcinku od zbiornika w miejscowości Poraj do
miejscowości Działoszyn

Myśla
Narew

Netta
Nida
Noteć
Nysa Kłodzka
Nysa Łużycka
Obra
Obrzyca
Odra

Omulew
Orzyc
Pilica
Pisa
Prosna
Raba
Rawka
San
Szreniawa
Tanew
Tyśmiennica
Warta

Maksymaln
a stawka
opłaty
rocznej za
1 ha
obwodu
rybackiego
w dt żyta
4.
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l.p.

Nazwa rzeki

Położenie

1.

2.

3.
na odcinku od ujścia rzeki Noteć do jej ujścia
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od ujścia rzeki Bystrzyca Lubelska do
jej ujścia
na odcinku od zbiornika Goczałkowickiego do
ujścia Skawy
na odcinku od ujścia rzeki Dunajec do jej ujścia
na odcinku od ujścia rzeki Stobnicy do jej ujścia
na odcinku od ujścia rzeki Jasiołka do jej ujścia
na całym biegu rzeki

Widawa
Widawka
Wieprz
Wisła
Wisłok
Wisłoka
Wkra
6. Bierawka
Brzozówka
Budkowiczanka
Bukowa
Bzura
Czarna Woda
Grabia
Gołdapa
Gostynia
Iłownica
Liswarta
Liwa
Lubsza
Luciąża
Łęg
Mała Panew
Mleczka
Narewka
Ner
Noteć
Nurzec
Obra
Olza
Oława
Orla

na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do miejscowości Łowicz
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do zbiornika
w miejscowości Turawa
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do miejscowości Pakość
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do zbiornika
w miejscowości Bledzewo
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki

Maksymaln
a stawka
opłaty
rocznej za
1 ha
obwodu
rybackiego
w dt żyta
4.

0,2
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Maksymaln
a stawka
opłaty
rocznej za
1 ha
obwodu
rybackiego
w dt żyta
4.

l.p.

Nazwa rzeki

Położenie

1.

2.
Osobłoga
Prosna
Psina
Pszczynka
Radomka
Ruda
Skrwa
Stobrawa
Szprotawa
Świder
Trzebośnica
Warta

3.
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do miejscowości Mirkowo
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do zbiornika
w miejscowości Poraj
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Nysa
0.05
Szalona
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Mszanka
na całym biegu rzeki
na odcinku od jej źródeł do zbiornika
w miejscowości Besko

7.

Wąska
Wilga
Wielkopolka
Wisznia
Wolbórka
Zgłowiączka
Kaczawa
Piława
Raba
Stupnica
Wisłok
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II. MAKSYMALNA STAWKA OPŁATY ROCZNEJ ZA 1 ha POWIERZCHNI OBWODU
RYBACKIEGO JEZIOR

l.p.

Wody jezior położone w obwodzie rybackim
o powierzchni (ha)

Maksymalna stawka opłaty
rocznej za 1 ha obwodu
rybackiego w dt żyta

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
do 5
ponad 5 do 20
ponad 20 do 50
ponad 50 do 200
ponad 200 do 500
ponad 500

3
0,5
0,4
0,3
0,2
0,15
0,1

III. MAKSYMALNA STAWKA OPŁATY ROCZNEJ ZA 1 ha POWIERZCHNI OBWODU
RYBACKIEGO USTALONA DLA ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH

l.p.

Położenie zbiornika zaporowego

1
1.

2
Zbiornik zaporowy (górski), którego rzędna
zwierciadła wody górnej przy pojemności martwej
zbiornika znajduje się na wysokości powyżej 800 m
n.p.m.
Zbiornik zaporowy (przejściowy), którego rzędna
zwierciadła wody górnej przy pojemności martwej
zbiornika znajduje się na wysokości powyżej 200 m
n.p.m. do 800 m n.p.m.
Zbiornik zaporowy (nizinny), którego rzędna
zwierciadła wody górnej przy pojemności martwej
zbiornika znajduje się na wysokości do 200 m n.p.m.

2.

3.

Maksymalna stawka opłaty
rocznej za 1 ha obwodu
rybackiego w dt żyta
3
0,2

0,3

0,35
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w 6d
ust. 26 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 652 z późn. zm.). Art. 6d ust. 26 ustawy o rybactwie śródlądowym upoważnia ministra
właściwego do spraw rybołówstwa do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw gospodarki wodnej, wymogów dotyczących ogłoszenia w konkursie ofert na oddanie w
użytkowanie obwodu rybackiego elementy ofert i sposób ich oceny, czynności komisji
konkursowej oraz maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu
rybackiego, zależnie od rybackiego typu wody i jej położenia.
Projekt rozporządzenia przygotowano kierując się wytycznymi, zgodnie z którymi
konkurs ofert powinien wyłonić oferenta, którego przygotowanie i doświadczenie zawodowe
zapewni realizację zasad prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, określonych
w operacie rybackim, w celu utrzymania lub uzyskania dobrego stanu ekologicznego wód
obwodu rybackiego. Pod uwagę wzięto również art. 2 i 9 Code of Conduct for Responsible
Fisheries z 1995 r. (dokument opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do
spraw Wyżywienia i Rolnictwa), które zalecają przyjęcie przepisów prawa umożliwiających
prowadzenie i rozwój gospodarki rybackiej. Szczególną uwagę zwrócono na opracowanie
takich mechanizmów, które pozwalałyby wyłonić podmiot o odpowiednim przygotowaniu
i doświadczeniu zawodowym, dysponujący niezbędnymi środkami trwałymi i wyposażeniem,
w celu racjonalnego wykorzystania produkcyjnych możliwości wód powierzchniowych, przy
jednoczesnym zachowaniu zasobów ryb w równowadze biologicznej i na poziomie
umożliwiającym ich eksploatację następnym użytkownikom.
W tym celu przyjęto, że oferenci powinni być odpowiednio wcześnie i szczegółowo
powiadomieni o zamiarze przeprowadzenia oraz przedmiocie konkursu. Zaproponowany
5 miesięczny termin składania ofert umożliwi oferentom przygotowanie oferty w sposób
zgodny z wymogami konkursu ofert, a w szczególności pozwoli na zaznajomienie się
z materiałami informacyjnymi o obwodzie rybackim, zebranie niezbędnych dokumentów,
opracowanie oraz zaopiniowanie operatu rybackiego. Zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 i 6 ustawy
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym uprawnieni do rybactwa obowiązani są
prowadzić gospodarkę rybacką racjonalnie, według zasad określonych w operacie rybackim
zaopiniowanym przez uprawnioną jednostkę. Wykonanie przez oferenta założeń planu
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gospodarki rybackiej przedstawionych w operacie rybackim będzie miało decydujący wpływ
na utrzymanie lub uzyskanie dobrego stanu ekologicznego wód obwodu rybackiego.
Wskazując elementy, które powinna zawierać każda oferta pod uwagę wzięto potrzebę
ustalenia: rodzaju przygotowania zawodowego oferenta do prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej, a także rodzaju, stanu i wartości środków z pomocą których oferent
zamierza zachować zasoby ryb w równowadze biologicznej i na poziomie umożliwiającym
gospodarcze korzystanie z nich przyszłym użytkownikom, zgodnie z założeniami operatu
rybackiego. W projekcie rozporządzenia przyjęto, że uprawnieni do rybactwa przystępując
do konkursu ofert nie powinni mieć zaległych zobowiązań z tytułu korzystanie z wód
publicznych śródlądowych powierzchniowych wód płynących.
W rozporządzeniu określono maksymalną stawkę opłaty rocznej dla rybackich typów
wód: rzek, jezior oraz zbiorników zaporowych. Określając maksymalne stawki opłaty rocznej
za użytkowanie 1 ha obwodu rybackiego uwzględniono położenie jego wód, przy czym dla
każdego rybackiego typu wód przyjęto taki sposób wskazania położenia, który ma największe
znaczenie dla możliwości prawidłowego prowadzenia gospodarki rybackiej na wodach
o określonym typie rybackim. W celu zachowania opłacalności prowadzenia gospodarki
rybackiej, a także mając na uwadze równe traktowanie podmiotów, dla wód położonych na
obszarze, na którym zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, ochronie przyrody lub
prawa

wodnego

obowiązują

ograniczenia

w prowadzeniu

gospodarki

rybackiej,

zaproponowano obniżenie wysokości maksymalnej stawki opłaty rocznej.
Przyjęte w projekcie rozwiązania przyczynią się do utrzymania lub uzyskania dobrego
stanu ekologicznego wód obwodu rybackiego. Zaproponowane przepisy rozporządzenia są
spójne z przepisami ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym i innymi
aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
W

projekcie

zaproponowano

30-dniowe

termin

wejścia

w życie

przepisów

rozporządzenia, który powinien umożliwić dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki
wodnej przygotowanie się do prawidłowego wykonania tych przepisów.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
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Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Data sporządzenia:

Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w
sprawie przeprowadzania konkursu ofert na oddanie w użytkowanie
obwodu rybackiego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Środowiska

Źródło:
Upoważnienie ustawowe
Na podstawie art. 6d ust. 26 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym
Nr w wykazie prac Rady Ministrów

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Wypełnienie delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia na podstawie art. 6d ust. 26 ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 o rybactwie śródlądowym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia określi wymogi dotyczące ogłoszenia o konkursie ofert, elementy ofert i sposób ich oceny,
czynności komisji konkursowej, a także maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie

(0–10)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
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pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
… r.)
W ujęciu
niepieniężnym

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie
(0–10)

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i
gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

24/04/BS

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych;

2)

warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne
wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do
urządzeń kanalizacyjnych;

3)

sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków.
§ 2. Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzając je do urządzeń kanalizacyjnych,

zapewnia:
1)

ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego, określonych w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego;

2)

równomierne

ich

odprowadzanie,

odpowiednio

do

przepustowości

kanałów

i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków;
3)

ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni
ścieków.
§ 3. W sytuacji powiadomienia przez dostawcę ścieków przemysłowych o awarii,

powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, stosuje się
przepisy o ochronie środowiska.
1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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§ 4. Instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe
powinno odbywać się zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami, uwzględniającymi
w szczególności ograniczenie oddziaływania ścieków na środowisko.
§ 5. Dostawca ścieków przemysłowych udostępnia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu niezbędne dane o rodzaju i wielkości produkcji i stosowanych procesach
technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie, w celu określenia ilości
i czasowego rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaju ich zanieczyszczenia.
§ 6. Dostawca ścieków przemysłowych eksploatując własną sieć i urządzenia
podczyszczające, jest obowiązany postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska.
§ 7. Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu.
§ 8. Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli:
1)

nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia
kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń
oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do
wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych;

2)

spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia
wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa
wodnego;

3)

temperatura tych ścieków nie przekracza 35 °C, a odczyn pH mieści się w przedziale od
6,5 do 9,5, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH
mieści się w przedziale od 8 do 10;

4)

są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.
§ 9. 1. Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla

środowiska wodnego odprowadzane z określonych rodzajów produkcji do urządzeń
kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem § 15, nie powinny zawierać tych substancji w ilościach
przekraczających

dopuszczalne

wartości

wskaźników

zanieczyszczeń

określonych

w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 1 do
rozporządzenia powinny być spełnione w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do
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przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie
lub automatycznie, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych.
3. Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz
pomiary stężeń tych substancji powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków
przemysłowych nie rzadziej niż raz na kwartał, w miejscu reprezentatywnym dla
odprowadzanych ścieków.
§ 10. 1. Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, zawierające
substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
z zastrzeżeniem § 15, nie powinny zawierać tych substancji w ilościach przekraczających
dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w tym załączniku.
2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 2 do
rozporządzenia powinny być spełnione w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do
przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie
lub automatycznie, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych. W przypadku odczynu
i temperatury wartości odnoszą się do próbek jednorazowych pobranych losowo.
3. Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające
wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz pomiary stężeń tych substancji
powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż dwa razy
w roku, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.
§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadząc kontrolę ścieków
przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposób
i częstotliwość poboru kontrolnych próbek.
2. Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków
przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego
przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych.
§ 12. 1. Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości oraz
maksymalną wartość strumienia objętości ścieków przemysłowych, w zależności od specyfiki
tych ścieków, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając warunki
pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2.
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2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych,
o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala na podstawie:
1)

bilansu ilości i jakości ścieków komunalnych, odprowadzanych do oczyszczalni
ścieków;

2)

faktycznej przepustowości oczyszczalni i stosowanej technologii oczyszczania ścieków
oraz uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów
ściekowych;

3)

uzgodnionej z dostawcą ścieków przemysłowych możliwości zastosowania w zakładzie
najlepszej dostępnej techniki w produkcji i podczyszczaniu tych ścieków, w celu
zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do
kanalizacji.
§ 13. Jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych stanowi więcej niż 10%

ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni lub gdy jest to
niezbędne dla spełnienia warunków przy stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele
nieprzemysłowe,

przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne

może

ustalić

niższe

dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 2 do
rozporządzenia.
§ 14. Jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych stanowi mniej niż 10%
ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić wyższe dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, po spełnieniu warunków,
o których mowa w § 8.
§ 15. W przypadku braku oczyszczalni ścieków w zbiorczym systemie kanalizacyjnym
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala warunki wprowadzania do urządzeń
kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie
z przepisami dotyczącymi warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
§ 16. W badaniach próbek ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych stosuje się metodyki referencyjne analizy, takie jak metodyki określone
w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
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§ 17. Osady z oczyszczalni ścieków obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny nie
powinny stanowić zagrożenia dla środowiska oraz powinny nadawać się do ich stosowania
zgodnie z przepisami o odpadach.
§ 18. Warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach pochodzących z oczyszczania gazów
odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego.
§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ...2)
MINISTER ŚRODOWISKA

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757), które traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia … (poz. ...)
Załącznik nr 1
DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA
NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA
ŚRODOWISKA WODNEGO W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH
WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
Lp.

Rodzaj substancji

Rodzaj produkcji

Jednostka miary

Dopuszczalne
wartości
średnia średnia
dobowa miesięczna

1

2

3

4

5

6

1

Rtęć (Hg)

Elektroliza chlorków
metali alkalicznych za
pomocą elektrolizerów
rtęciowych

mg Hg/l ścieków1)

0,2

0,05

Zakłady przemysłu
chemicznego stosujące
katalizatory rtęciowe
w produkcji chlorku winylu
i innych procesach.
Produkcja katalizatorów
rtęciowych stosowanych
w produkcji chlorku
winylu.
Produkcja organicznych
i nieorganicznych
związków rtęci oraz baterii
galwanicznych
zawierających rtęć.
Zakłady odzysku rtęci,
wydobycia i rafinacji metali
nieżelaznych oraz
oczyszczania odpadów
zawierających rtęć

mg Hg/l ścieków

0,1

0,05

Inne zakłady

mg Hg/l ścieków

0,06

0,03
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2

Kadm (Cd)

Produkcja związków
kadmu, wydobywanie
cynku, rafinacja ołowiu
i cynku, powlekanie
elektrolityczne, przemysł
metalowy (związany
z kadmem) i metali
nieżelaznych oraz
produkcja: barwników,
stabilizatorów, baterii
elektrolitycznych, kwasu
fosforowego i/lub nawozów
fosforowych z fosforytów,
produkcja baterii
galwanicznych i
akumulatorów

mg Cd/l ścieków

0,4

Przemysł szklarski

mg Cd/l ścieków

0,1

Przemysł ciepłowniczy

mg Cd/l ścieków

0,05

Przemysł ceramiczny

mg Cd/l ścieków

0,07

Inne zakłady

mg Cd/l ścieków

0,4

0,2

mg HCH/l ścieków

0

0

3,0

1,5

3,0

1,5

3

0,2

Heksachlorocyklo
heksan
(HCH)2)
4

Tetrachlorometan
(CCl4)

Produkcja
mg CCl4/l ścieków
tetrachlorometanu przez
nadchlorowanie
w procesach obejmujących
i nieobejmujących prania.
Produkcja chlorometanów
przez chlorowanie metanu
(łącznie
z wysokociśnieniowym
elektrolitycznym
wytwarzaniem chloru)
i metanolu
Inne zakłady

mg CCl4/l
ścieków
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5

Pentachlorofenol
(PCP)
2,3,4,5,6pięciochloro-1hydroksybenzen
i jego sole

Produkcja
pentachlorofenolanu sodu
przez hydrolizę
heksachlorobenzenu

mg PCP/l ścieków

2,0

1,0

Inne zakłady

mg PCP/l ścieków

2,0

1,0

6

Aldryna,
dieldryna,
endryna,
izodryna2)

mg/l ścieków

0

0

7

Dwuchlorodwufenylotrójchloroetan
(DDT)2)

mg/l ścieków

0

0

8

Wielopierścieniowe
chlorowane
dwufenyle (PCB)2)

mg/l ścieków

0

0

9

Wielopierścieniowe
chlorowane
trójfenyle (PCT)2)

mg/l ścieków

0

0

Produkcja i przetwórstwo mg HCB/l ścieków
heksachlorobenzenu

0,0

0,0

Produkcja
mg HCB/l ścieków
tetrachloroetylenu (PER)
i tetrachlorometanu (CC14)
przez nadchlorowanie

3,0

1,5

Produkcja trichloroetylenu mg HCB/l ścieków
(TRI) i/lub
tetrachloroetylenu (PER) za
pomocą innych procesów

2,0

1,0

10 Heksachlorobenzen
(HCB)

Przemysł metali
nieżelaznych

mg HCB/l ścieków

0,003

Inne zakłady

mg HCB/l ścieków

2,0

1,0
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11

12

13

Produkcja
Heksachlorobutadi tetrachloroetylenu (PER)
en
i tetrachlorometanu (CCl4)
(HCBD)
przez nadchlorowanie

Trichlorometan
(chloroform)
(CHC13)

1,2-dichloroetan
(EDC)

mg HCBD/l
ścieków

3,0

1

Inne zakłady

mg HCBD/l
ścieków

3,0

1,0

Produkcja chlorometanów
z metanolu lub
z kombinacji metanolu
i metanu (tj. przez
hydrochlorowanie
metanolu, a następnie
chlorowanie chlorku
metylu) oraz produkcja
chlorometanów przez
chlorowanie metanu

mg CHCl3/l
ścieków3)

2,0

1,0

Inne zakłady

mg CHCl3/l
ścieków3)

2,0

1,0

Produkcja 1,2dichloroetanu bez
przetwarzania
i wykorzystania w tym
samym zakładzie

mg EDC /l
ścieków przy 2
m3/t zdolności
produkcyjnej
oczyszczonego
EDC

2,5

1,25

Produkcja 1,2dichloroetanu
i przetwarzanie lub
wykorzystanie w tym
samym zakładzie4)

mg EDC/l
ścieków przy 2,5
m3/t zdolności
produkcyjnej
oczyszczonego
EDC

5,0

2,5

Przetwarzanie 1,2dichloroetanu w substancje
inne niż chlorek winylu,
w szczególności produkcja
etylenodwuaminy,
etylenopoliaminy,
1,1,1 -trichloroetanu,
trichloroetylenu
i nadchloroetylenu

mg EDC/l
ścieków przy 2,5
m3/t zdolności
przetwarzania
EDC

2,0

1,0

Stosowanie EDC do
odtłuszczania metali poza
zakładem produkującym
EDC5)

mg EDC/l
ścieków

0,2

0,1
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14

15

16

Trichloroetylen
(TRI)

Tetrachloroetylen
(PER)

Trichlorobenzen
(TCB)
jako suma trzech
izomerów
(1,2,3-TCB +
1,2,4-TCB +
1,2,5-TCB)

Inne zakłady5)

mg EDC/l
ścieków

0,2

0,1

Produkcja trichloroetylenu
(TRI) i tetrachloroetylenu
(PER)

mg TRI/l ścieków

1,0

0,5

Stosowanie TRI do
odtłuszczania metali6)

mg TRI/l ścieków

0,2

0,1

Inne zakłady

mg TRI/l ścieków

0,2

0,1

Produkcja trichloroetylenu
(TRI) i tetrachloroetylenu
(PER); proces TRI-PER

mg PER/l ścieków
przy 5 m3/t
produkcji
TRI+PER

1,0

0,5

Produkcja
tetrachlorometanu
i tetrachloroetylenu (PER);
proces TETRA-PER

mg PER/l ścieków
przy 2 m3/t
produkcji
TETRA+PER

2,5

1,25

Inne zakłady

mg PER/l ścieków

1,0

0,5

Produkcja
trichlorobenzenu przez
odchlorowodorowanie
heksachloro- cykloheksanu
(HCH) i/lub przetwarzanie
trichlorobenzenu

mg TCB/l ścieków
przy 10 m3/t
produkcji TCB

2,0

1,0

Produkcja i/lub
przetwarzanie
chlorobenzenu przez
chlorowanie benzenu

mg TCB/l ścieków
przy 10 m3/t
produkcji lub
przetworzenia
jedno- lub
dwuchlorobenzenu

0,1

0,05

Inne zakłady

mg TCB/l ścieków

0,1

0,05

Objaśnienia:
1)
Wartości dopuszczalne stosują się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć
ściekach odprowadzanych z terenu zakładu.
2)
Substancje, których produkcja, stosowanie i wprowadzenie do obrotu jest w Polsce zabronione.
3)
Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej
miesięcznej.
4)
Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej,
wartości dopuszczalne odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania
5)
Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg EDC na rok.
6)
Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg TRI na rok.
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Załącznik nr 2
DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DLA POZOSTAŁYCH WSKAŹNIKÓW
ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH
DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Lp.

Rodzaj substancji

Jednostka

Dopuszczalna
wartość

1

2

3

4

1

Zawiesiny łatwo opadające

ml/l

10

2

Zawiesiny ogólne

mg/l

1)

3

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

mg O2/l

1)

4

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie
tlenu (BZT5)

mg O2/l

1)

5

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

mg C/l

1)

6

Azot amonowy

mg NNH4/l

1002) 2003)

7

Azot azotynowy

mg NNO2/l

10

8

Fosfor ogólny

mg P/l

1)

9

Chlorki

mg Cl/l

1000

10

Siarczany

mg SO4/l

500

11

Siarczyny

mg SO3/l

10

12

Żelazo ogólne

mg Fe/l

4)

13

Glin

mg Al/l

4)

14

Antymon

mg Sb/l

0,5

15

Arsen

mg As/l

0,5

16

Bar

mg Ba/l

5

17

Beryl

mg Be/l

1
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18

Bor

mg B/l

10

19

Cynk

mg Zn/l

5

20

Cyna

mg Sn/l

2

21

Chrom+6

mg Cr/l

0,2

22

Chrom ogólny

mg Cr/l

1

23

Kobalt

mg Co/l

1

24

Miedź

mg Cu/l

1

25

Molibden

mg Mo/l

1

26

Nikiel

mg Ni/l

1

27

Ołów

mg Pb/l

1

28

Selen

mg Se/l

1

29

Srebro

mg Ag/l

0,5

30

Tal

mg Tl/l

1

31

Tytan

mg Ti/l

2

32

Wanad

mg V/l

2

33

Chlor wolny

mg Cl2/l

1

34

Chlor całkowity

mg Cl2/l

4

35

Cyjanki związane

mg CN/l

5

36

Cyjanki wolne

mg CN/l

0,5

37

Fluorki

mg F/l

20

38

Siarczki

mg S/l

1

39

Rodanki

mg CNS/l

30

40

Fenole lotne (indeks fenolowy)

mg/l

15

41

Węglowodory ropopochodne

mg/l

15
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42

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

100

43

Insektycydy fosforoorganiczne

mg/l

0,1

44

Lotne związki chloroorganiczne (VOX)

mg Cl/l

1,5

45

Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)

mg Cl/l

1

46

Lotne węglowodory aromatyczne
(BTX – benzen, toluen, ksylen)

mg/l

1

47

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA)

mg C/l

0,2

48

Surfaktanty anionowe (substancje
powierzchniowo czynne anionowe)

mg/l

15

49

Surfaktanty niejonowe (substancje
powierzchniowo czynne niejonowe)

mg/l

20

Objaśnienia:
1) Wartości wskaźników należy ustalać na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych
zanieczyszczeń.
2) Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców <
5000.
3) Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ł
5000.
4) Zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające.
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UZASADNIENIE
Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 11 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, które zobowiązuje ministra właściwego do spraw środowiska do określenia,
w drodze rozporządzenia, sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych
oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne
wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do
urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków, biorąc
pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne;
2) ochronę

konstrukcji

budowlanych

i

wyposażenia

technicznego

urządzeń

kanalizacyjnych;
3) podatność mieszaniny ścieków przemysłowych i ścieków bytowych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;
4) ochronę przed zanieczyszczeniem wód lub ziemi, do których są odprowadzane ścieki
komunalne, a w szczególności spełnienie wymagań jakościowych odnoszących się do
tych ścieków;
5) możliwość bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków
obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny ścieków komunalnych;
6) zróżnicowanie w czasie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do urządzeń
kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego określone na podstawie odrębnych przepisów.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Data sporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu realizacji 24.03.2017 r.
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca
Ministerstwo Środowiska
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac Rady Ministrów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia ...
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. ...), zgodnie z art.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które zobowiązuje ministra właściwego do
spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz sposób
sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków, biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne;
2) ochronę konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych;
3) podatność mieszaniny ścieków przemysłowych i ścieków bytowych na mechaniczno-biologiczne procesy
oczyszczania;
4) ochronę przed zanieczyszczeniem wód lub ziemi, do których są odprowadzane ścieki komunalne, a w szczególności
spełnienie wymagań jakościowych odnoszących się do tych ścieków;
5) możliwość bezpiecznego dla środowiska wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków obsługującej zbiorczy
system kanalizacyjny ścieków komunalnych;
6) zróżnicowanie w czasie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych ścieków
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie odrębnych
przepisów.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie źródeł
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
danych i przyjętych do i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie … dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie …, zgodnie z ustawą z dnia ... – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia ... – Prawo wodne.

31/04/EP

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ŚRODOWISKA

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ….
WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW
Oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego ubiegającego się
o zezwolenie, jego siedziba i adres.
Określenie przedmiotu i obszaru działalności
Określenie środków technicznych
i finansowych, jakimi dysponuje
wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem

Informacje o wynikach ekonomicznych
dotychczasowej działalności gospodarczej
wnioskodawcy.
Informacje charakteryzujące poziom
świadczonych usług w zakresie ilości, jakości
oraz ciągłości dostarczania wody oraz
odprowadzania ścieków.

Informacje o technologiach stosowanych lub
przewidzianych do stosowania przy
dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu
i oczyszczaniu ścieków.
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Określenie terminu podjęcia działalności
objętej wnioskiem.
Numer w rejestrze przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile
przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP).

Projekt regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej art. 17 ust. 2 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893), która upoważnia Ministra Środowiska określenia
wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku o
udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Data sporządzenia:
24.03.2017 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Nr w wykazie prac Rady Ministrów
...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia … w sprawie wniosku o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz. U. poz. …),
które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. ... ustawy z dnia … ustawy – Prawo
wodne (Dz. U. poz. ...).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893), która upoważnia Ministra
Środowiska określenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
pieniężnym
i średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele
z … r.)
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie źródeł
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
danych i przyjętych do i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
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10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie … dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie… , zgodnie z ustawą z dnia … – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne.

60/04/KC

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r.
poz. 328) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

2)

szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:
a)

kryteria ustalania niezbędnych przychodów,

b)

alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług,

c)

kryteria różnicowania taryfowych cen i stawek opłat;

wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbędny zakres informacji zawartych
w uzasadnieniu taryf;

3)

warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)

ustawa – ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;

2)

subsydiowanie skrośne – pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju
prowadzonej

przez

przedsiębiorstwo

wodociągowo-kanalizacyjne

działalności

gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi
z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy
odbiorców;
3)

alokacja – uznanie określonej taryfowej grupy odbiorców usług właściwymi rodzajami
kosztów i niezbędnych przychodów;

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1904 i 2095).
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4)

współczynnik alokacji – współczynnik określający procentowy udział w łącznych
kosztach danego rodzaju kosztów związanych z określoną taryfową grupą odbiorców
usług;

5)

należności nieregularne – wierzytelności z tytułu opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nieściągalne w trybie ustalonym w umowie
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

6)

ostatni rok obrotowy – ostatni rok, za który zostało zatwierdzone sprawozdanie
finansowe;

7)

rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf – 12 kolejnych pełnych
miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku;

8)

koszty uzasadnione – koszty określone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie ustawy i niniejszego rozporządzenia, przy zachowaniu
należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji
kosztów niezbędnych do wykonania zadań wynikających z ustawy;

9)

cena za dostarczoną wodę – wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą
odbiorca

usług

jest

obowiązany

zapłacić

przedsiębiorstwu

wodociągowo-

-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów
i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
10) cena za odprowadzone ścieki – wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą
odbiorca

usług

jest

obowiązany

zapłacić

przedsiębiorstwu

wodociągowo-

-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków lub za jednostkę miary
powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki
opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową; do ceny dolicza się podatek wymieniony
w pkt 9;
11) stawka opłaty abonamentowej – wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w zł na
odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do
świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi
odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość
dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej
dolicza się podatek wymieniony w pkt 9;
12) gotowość do świadczenia usług – koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń
wodociągowych lub kanalizacyjnych, stanowiących nie więcej niż 15% całości tych
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kosztów, podzielonych zgodnie z przyjętym współczynnikiem alokacji na taryfowe
grupy odbiorców oraz liczbę odbiorców w danej grupie taryfowej.
§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne:
1)

opracowuje taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków w sposób zapewniający:
a)

uzyskanie niezbędnych przychodów,

b)

ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,

c)

eliminowanie subsydiowania skrośnego,

d)

motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania
zanieczyszczenia ścieków,

e)
2)

łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat;

określa taryfę odpowiednią do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 4. 1. W taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

określa się:
1)

rodzaje prowadzonej działalności;

2)

rodzaj i strukturę taryfy;

3)

taryfowe grupy odbiorców usług;

4)

rodzaje i wysokość cen i stawek opłat;

5)

warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe;

6)

warunki stosowania cen i stawek opłat.
2. W warunkach stosowania cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 6,

w szczególności określa się:
1)

zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców;

2)

standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
3. Taryfowe ceny i stawki opłat ustala się w taki sposób, aby na ich podstawie i na

podstawie zakresu i rozmiaru świadczonych usług możliwe było obliczenie należności za
korzystanie z tych usług.
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§ 5. Taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych
grup odbiorców zawierają:
1)

cenę za m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu
wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm
zużycia wody;

2)

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę:
a)

w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

b)

w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,

c)

w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody;

3)

cenę za m3 odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami za ilość
odprowadzonych ścieków, ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub
zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie
przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;

4)

cenę za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której
odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową, uwzględniającą
rodzaj i sposób zagospodarowania powierzchni;

5)

stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę:
a)

w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia
wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na
podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

b)

w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze
wskazaniami urządzenia pomiarowego,

c)

w rozliczeniach za ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane kanalizacją
deszczową;

6)

stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni,
stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia
redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych; do stawki
opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 9;

7)

stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących
w posiadaniu

przedsiębiorstwa,

wynikającą

z

kosztów

przeprowadzenia

prób
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technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług; do stawki opłaty dolicza
się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 9.
Rozdział 2
Kryteria ustalania niezbędnych przychodów
§ 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla
potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf,
uwzględniając w szczególności:
1)

2)

koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a)

amortyzację lub odpisy umorzeniowe,

b)

podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa,

c)

opłaty za korzystanie ze środowiska;

koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu;

3)

spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia;

4)

spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

5)

należności nieregularne;

6)

marżę zysku.
§ 7. 1. Koszty, o których mowa w § 6 pkt 1–5, planuje się na podstawie:

1)

kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym
wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów
sporządzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych
zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku
obowiązywania taryfy;

2)

kosztów

wynikających

z

inwestycji

modernizacyjno-rozwojowych

i

ochrony

środowiska, ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym
rok, w którym wprowadzona jest taryfa, z uwzględnieniem zmian wynikających z planu
w roku obowiązywania nowych taryf.
2. Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności:
1)

spłatę rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia;
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2)

odsetki od kredytów lub pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji oraz koszty
finansowe ich obsługi.
3. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony środowiska, o których mowa

w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w szczególności realizuje:
1)

ze środków własnych;

2)

z kredytów lub pożyczek;

3)

z dotacji lub subwencji udzielonych przez instytucje dysponujące środkami
finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochrony środowiska.
4. Koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych obciąża się kosztami

inwestycji finansowanych ze środków własnych, w tym z kredytów lub pożyczek spłacanych
przez przedsiębiorstwo.
5. Uwzględnienie w niezbędnych przychodach i taryfowych cenach i stawkach opłat
kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 4, powinno być dokonywane stopniowo
i rozłożone w czasie.
§ 8. 1. Na podstawie kosztów, o których mowa w § 7 ust. 1, ustala się niezbędne
przychody jako sumę składników:
1)

iloczynu sumy kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników
i średniorocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
ustalonego przez strony uprawnione do zawarcia zakładowego układu zbiorowego
pracy, a w przypadku braku zawarcia takiego układu, średniorocznego wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego w ustawie budżetowej;

2)

iloczynu sumy kosztów materiałów, usług transportowych i średniorocznego wskaźnika
cen produkcji sprzedanej przemysłu;

3)

pozostałych

kosztów

eksploatacji

i

utrzymania

według

planowanych

bądź

obowiązujących stawek na rok obowiązywania taryf;
4)

planowanych bądź wynikających z zawartej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy kosztów zakupionej wody lub kosztów wprowadzanych ścieków
do

urządzeń

niebędących

w

posiadaniu

przedsiębiorstwa

wodociągowo-

-kanalizacyjnego;
5)

należności nieregularnych, ustalanych na podstawie odpisów aktualizujących te
należności.
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2. Koszty, o których mowa w § 7 ust. 2, ustala się w wielkościach wynikających
z umowy kredytowej lub pożyczkowej w roku obowiązywania taryf na podstawie:
1)

spłat rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia;

2)

odsetek od kredytów i pożyczek, kosztów finansowych ich obsługi zgodnie
z wielkościami wynikającymi z zawartych umów.
3. Kwotę rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji ustala się w wysokości różnicy

pomiędzy kwotą raty do spłaty a kwotą amortyzacji od przyjętego do eksploatacji danego
środka trwałego w okresie obowiązywania nowej taryfy.
§ 9. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawartą umową
użytkuje nieodpłatnie środki trwałe, może uwzględniać w niezbędnych przychodach
amortyzację lub umorzenie, jeżeli zawrze z gminą porozumienie ustalające, że środki
finansowe pozyskane przez przedsiębiorstwo z tego tytułu, pomniejszone o należny podatek
dochodowy, będą wykorzystywane wyłącznie na cele modernizacji i odtworzenia tych
środków trwałych.
2. Wartość należności nieregularnych uprawdopodabnia się w sposób określony
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047,
z późn. zm.).
3. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, których forma organizacyjno-prawna
uniemożliwia zaliczanie kosztów amortyzacji lub umorzenia do kosztów eksploatacji i
utrzymania, mogą uwzględniać je w niezbędnych przychodach, stanowiących podstawę do
ustalania cen i stawek opłat, jeżeli środki pochodzące z amortyzacji lub umorzenia będą
stanowić wyłącznie źródło finansowania modernizacji i odtworzenia środków trwałych oraz
spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji.
Rozdział 3
Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług
§ 10. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa alokację kosztów na
taryfowe grupy odbiorców odpowiednio dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
§ 11. 1. Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług, uzasadnione koszty
pośrednie, wspólne dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej związanej ze
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków, przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne dzieli na poszczególne rodzaje prowadzonej działalności
gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.
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2. Koszty odprowadzania ścieków opadowych

lub

roztopowych

kanalizacją

ogólnospławną stanowią wspólne dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług
kanalizacyjnych koszty związane z odprowadzaniem ścieków.
3. Metody podziałów kosztów, o których mowa w ust. 1, nie mogą ulec zmianie
w okresie obowiązywania taryfy.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe
grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:
1)

wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych
grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi;

2)

dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów;

3)

strukturę i rodzaj planowanych taryf;

4)

stabilność stosowanych metod alokacji kosztów;

5)

wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;

6)

możliwość wyodrębniania kosztów dla ich właściwej alokacji.
5. Dla potrzeb alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług metody podziału

kosztów w szczególności uwzględniają określenie:
1)

współczynników alokacji kosztów wyliczonych na podstawie udziałów poszczególnych
taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej ilości dostarczonej wody lub
w całkowitej ilości odebranych ścieków – w odniesieniu do kosztów, których wysokość
dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług jest wprost proporcjonalna do
wielkości świadczonych usług dla tych grup;

2)

współczynników alokacji kosztów ustalonych w oparciu o ewidencję księgową kosztów,
prowadzoną zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości – w odniesieniu do
kosztów, których nie da się podzielić na poszczególne taryfowe grupy odbiorców
w oparciu o wielkość świadczonych usług.
6. Metody, o których mowa w ust. 5, mogą uwzględniać określenie współczynników

alokacji kosztów ustalonych w oparciu o analizę kosztów – w odniesieniu do kosztów
zależnych od uwarunkowań technicznych świadczenia usług, w szczególności takich jak:
wielkość ładunku zanieczyszczeń w przyjmowanych do odprowadzenia ściekach,
wykorzystanie przepustowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wielkość, rodzaj
i sposób zagospodarowania powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni.
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§ 12. 1. Dla potrzeb alokacji kosztów system finansowo-księgowy przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych powinien zapewniać ewidencjonowanie i przetwarzanie
danych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. System, o którym mowa w ust. 1, w szczególności powinien umożliwiać podział na
poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców usług oraz określać:
1)

przychody;

2)

koszty eksploatacji i utrzymania, z podziałem na bezpośrednie i pośrednie;

3)

odsetki i raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia od zaciągniętych
kredytów lub udzielonych pożyczek;

4)

środki trwałe.
Rozdział 4
Kryteria różnicowania cen i stawek opłat
§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju

i struktury taryfy, uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Taryfowe ceny i stawki opłat powinny być kalkulowane i różnicowane w taki sposób,
żeby zapewnić:
1)

uzyskanie z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym
samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa oraz zysku;

2)

motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania
zanieczyszczenia ścieków;

3)

eliminację subsydiowania skrośnego;

4)

łatwość ustalania i sprawdzania należności za świadczenie usług.
3. Stawkę opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów:

1)

utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

2)

odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;

3)

rozliczenia należności za wodę lub ścieki.
4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie są uwzględniane w stawce opłaty

abonamentowej kalkulowanej dla osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym,
które rozliczane są zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
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5. Koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie są uwzględniane w stawce opłaty
abonamentowej kalkulowanej dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody i dla odbiorców usług odprowadzających
ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową.
6. Włączenie do stawki opłaty abonamentowej kosztów utrzymania w gotowości
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych pomniejsza odpowiednio o tę część koszty
eksploatacji i utrzymania tych urządzeń przy kalkulowaniu cen za wodę lub ścieki.
7. Różnicowanie cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 2, zapewnia się
w szczególności przez:
1)

podział odbiorców usług na grupy taryfowe i przypisanie do poszczególnych grup
odpowiadających im planowanych kosztów świadczenia usług;

2)

wybór rodzaju taryf i odpowiedniej dla poszczególnych taryf struktury cen i stawek
opłat;

3)

uwzględnienie,

przy

określaniu

niezbędnych

przychodów

odpowiadających

poszczególnym taryfowym cenom i stawkom opłat, zróżnicowania kosztów eksploatacji
i utrzymania odpowiednio do zużycia wody i odprowadzania ścieków przez odbiorców
z poszczególnych

grup

taryfowych

oraz

kosztów

wynikających

z

nakładów

inwestycyjnych.
§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie kryteriów, o których
mowa w § 13 ust. 2 i 3, dokonuje wyboru struktury i rodzaju taryfy, uwzględniając:
1)

w zależności od przyjętego rodzaju taryfy dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców usług:
a)

taryfę jednolitą – zawierającą jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat dla
wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla
odprowadzania ścieków,

b)

taryfę niejednolitą – zawierającą różne dla poszczególnych taryfowych grup
odbiorców ceny za dostarczoną wodę i ceny za odprowadzane ścieki lub różne dla
poszczególnych grup taryfowych odbiorców stawki opłat;

2)

w zależności od struktury taryfy:
a)

taryfę jednoczłonową – zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczanej wody
lub 1 m3 odprowadzanych ścieków lub cenę odniesioną do jednostki miary
powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, jej rodzaju i sposobu
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zagospodarowania, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe
kanalizacją deszczową, bez stawki opłaty abonamentowej,
b)
3)

taryfę wieloczłonową – zawierającą ceny i stawki opłat;

w zależności od zróżnicowania cen wody w różnych przedziałach jej zużycia lub
ścieków w różnych przedziałach ich wprowadzania:
a)

taryfę sezonową, charakteryzującą się wyższymi cenami wody lub ścieków
w sezonie szczytowego zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne
i niższymi cenami poza sezonem,

b)

taryfę progresywną, stosowaną przy ograniczonych możliwościach ujmowania
wody

lub

oczyszczania

ścieków

przez

przedsiębiorstwo

wodociągowo-

-kanalizacyjne, w której ceny wody lub ścieków rosną wraz ze wzrostem ich ilości
ponad przedział nie mniejszy, niż to wynika z przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody.
§ 15. 1. Dla określenia taryfowych cen i stawek opłat, odpowiednio dla zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków, dokonuje się:
1)

podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców usług;

2)

wyboru rodzaju taryfy;

3)

alokacji niezbędnych przychodów na taryfowe grupy odbiorców usług;

4)

podziału niezbędnych przychodów w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców
usług odpowiednio do założonej struktury cen i rodzaju stawek opłat;

5)

obliczania taryfowych cen i rodzaju stawek opłat.
2. Obliczenie taryfowych cen i

stawek

opłat następuje przez

podzielenie

odpowiadających im planowanych rocznych niezbędnych przychodów przez planowaną
roczną ilość świadczonych usług.
3. Planowaną roczną ilość świadczonych usług oblicza się jako sumę zweryfikowanej
ilości świadczonych usług w roku obrachunkowym poprzedzającym rok planowanego
wprowadzenia taryfy oraz zmiany ilości świadczonych usług, w tym wynikającej
w szczególności z planowanej realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji.
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Rozdział 5
Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
§ 16. 1. Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im
ilości świadczonych usług.
2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się
zgodnie z ich wskazaniami.
3. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust. 2, ilość dostarczonej wody
do budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.
4. W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze do
pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na
podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilości
wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej,
określonej zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy.
5. Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z jej
wysokości regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub
odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
6. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę
odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się
zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku
odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
7. W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym oraz
z właścicielem lub zarządcą tego budynku należności za dostarczoną wodę lub odprowadzone
ścieki mogą być regulowane na podstawie prognozy ilości usług, które mają być świadczone
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
8. Prognoza, o której mowa w ust. 7, wynika z umowy i jest ustalana zgodnie
z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody lub na podstawie średniego
zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym.
§ 17. 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki
w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania
lub dostarczenia w inny sposób.
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2. Odbiorcy usług, o których mowa w § 16 ust. 7, regulują należności, których wielkość
ustalona jest na podstawie prognozy, w terminach wynikających z zawartej umowy.
3. Rozliczenie

faktycznej

ilości świadczonych przez

przedsiębiorstwo usług

dokonywane jest na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego
przynajmniej 1 raz w roku oraz zawsze przy zmianie cen za wodę lub ścieki, których ilość nie
jest ustalana na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub
jednostki miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni. Przepis ust. 1 stosuje
się odpowiednio.
4. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej
zapłaty.
5. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie
odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
§ 18. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego
ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy
przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na
podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego
działania wodomierza.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje
o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza
zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
Rozdział 6
Wzór wniosku o zatwierdzenie taryf i zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf
§ 19. 1. Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy, dołącza się:
1)

taryfę lub taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

2)

uzasadnienie wniosku.
2. W uzasadnieniu wniosku o zatwierdzenie taryf zamieszcza się w szczególności

informacje dotyczące:
1)

zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia;

2)

standardów jakościowych usług, w tym informację dotyczącą wpływu określonej taryfy
na ich poprawę;
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3)

spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji
kosztów;

4)

zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.
3. Do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf dołącza się:

1)

ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy;

2)

wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 7 ustawy;

3)

informację o ilości i cenie za zakup wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub informację o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków do urządzeń
niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa;

4)

tabele stanowiące załączniki do wzoru wniosku, będące szczegółową kalkulacją cen
i stawek opłat określające:
a)

porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę,

b)

porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków,

c)

ustalenie poziomu niezbędnych przychodów,

d)

alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług
w roku obowiązywania nowych taryf,

e)

współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf,

f)

kalkulację cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji
prostej,

g)

zestawienie

przychodów

według

taryfowych

grup

odbiorców

usług,

z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku
obowiązywania nowych taryf w złotych,
h)

skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków.

4. Wzór wniosku wraz z tabelami, o których mowa w ust. 3 pkt 4, określa załącznik do
rozporządzenia.
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Rozdział 7
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 20. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 21.
§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

MINISTER ŚRODOWISKA

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. poz. 886), które traci
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia ... (poz. ...)

WZÓR WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Załącznik w opracowaniu.
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UZASADNIENIE
Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego
w art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu:
Data sporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określania taryf, wzoru 24.03.2017 r.
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
Ministerstwo Środowiska
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Nr w wykazie prac Rady Ministrów
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Wykonanie upoważnienie ustawowego z art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia określa:
1) szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:
a) kryteria ustalania niezbędnych przychodów,
b) alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług,
c) kryteria różnicowania taryfowych cen i stawek opłat;
2) wzór wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbędny zakres informacji zawartych w uzasadnieniu taryf;
3) warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków..
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)
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Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
wskazanie źródeł
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
danych i przyjętych do i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie
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Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie … dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie…, zgodnie z ustawą z dnia ... – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia ... – Prawo wodne.

32/04/EP

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. poz. …) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług,
stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego.
§ 2. Normy, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
MINISTER ŚRODOWISKA

1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i poz. 2095).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. poz. 70), które traci moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.

Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Środowiska
z dnia .... (poz. …)
PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP
ODBIORCÓW
Tabela 1. Gospodarstwa domowe
Tabela 2. Podlewanie ogródków przydomowych i upraw rolniczych
Tabela 3. Usługi
Tabela 4. Fermy i obiekty inwentarskie
Tabela 5. Obsługa pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów
Tabela 6. Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego
Tabela 7. Roboty budowlane
Tabela 8. Chemiczna ochrona roślin
Tabela 9. Obiekty wojskowe resortów obrony i spraw wewnętrznych

Tabela 1
Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych
Przeciętne normy zużycia wody
Lp.

Wyposażenie mieszkania w instalacje

dm3/

m3 /

mieszkańca x

mieszkańca x

dobę

miesiąc

1

2

3

4

1

Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak

30

0,9

50 -60*

1,5-1,8*

kanalizacji), pobór wody ze zdroju
podwórzowego lub ulicznego
2

Wodociąg, ubikacja bez łazienki

3

Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i

70-90*

2,10-2,70*

80 -100*

2,4-3,0*

140-160*

4,2-5,4*

ciepłej wody
4

Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło
ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z
butli, elektryczny, bojler)

5

Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej
wody do mieszkania (z elektrociepłowni,
kotłowni osiedlowej lub blokowej)

* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na
terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do
sieci kanalizacyjnych.

Tabela 2
Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych
Przeciętne
Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka

normy zużycia

odniesienia

wody

(j.o.)

dm3/j.o. x
dobę

1

2

3

4

1

Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna 1)

m2

2,5

2

Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych 2)

m2

4,0

3

Pieczarkarnie 3)

m2

5,0

Przyjmuje się, że przeciętnie podlewanie upraw odbywa się w ciągu:
1) 15 dni/m-c w okresie 15.04–15.09
2) 20 dni/m-c w ciągu całego roku
3) 30 dni/m-c w ciągu całego roku

Tabela 3
Przeciętne normy zużycia wody w usługach

Lp.

Rodzaj zakładu

Jednostka

Przeciętne normy zużycia wody

odniesienia

dm3/j. o. x dobę m3/j.o. x
miesiąc

(j.o.)
I. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
1

Żłobki
a) dzienne

1 dziecko

130

3,9

b) tygodniowe

jw.

150

4,5

Przychodnie lekarskie,

jeden

16

0,48

ośrodki zdrowia

zatrudniony

3

Izby porodowe

1 łóżko

500

15,0

4

Szpitale ogólne

1 łóżko

650

19,5

2

wielooddziałowe
5

Sanatoria z hydroterapią

jw.

700

21,0

6

Apteki

1 zatrudniony

100

3,0

7

Domy małego dziecka,

1 łóżko

175

5,3

a) dzienne

1 dziecko

40,0

1,0

b) tygodniowe, miesięczne

jw.

150,0

4,5

a) bez stołówki

1 uczeń

15,0

0,45

b) ze stołówką

jw.

25,0

0,8

rencisty i pomocy społecznej
II. Oświata i nauka
8

9

10

Przedszkola

Szkoły

Szkoły zawodowe i szkoły
wyższe

a) bez laboratoriów

1 uczeń

15,0

0,45

(student)
b) z laboratoriami

jw.

25,0

0,8

11

Internaty i domy studenckie

jw.

100

2,4

12

Szkoły z internatami

1 uczeń

100

2,4

13

Placówki wychowania
a) bez stołówki

jw.

15,0

0,45

b) ze stołówką

jw.

25,0

0,80

a) bez natrysków

1 łóżko

80,0

2,4

b) z natryskami

jw.

160,0

4,8

a) bez laboratoriów

1 zatrudniony

15,0

0,45

b) z laboratoriami

jw.

25,0

0,80

pozaszkolnego

14

Zakłady opiekuńczowychowawcze (domy
dziecka, pogotowia
opiekuńcze, ośrodki
szkoleniowo-wychowawcze)

15

Instytuty i placówki
naukowo-badawcze

III. Kultura i sztuka
16

Muzea

1 zwiedzający

10,0

0,3

17

Kina

1 miejsce

12,0

0,36

18

Teatry

jw.

15,0

0,45

19

Domy kultury

jw.

15,0

0,45

20

Biblioteki i czytelnie

1 korzystający

15,0

0,45

Hotele i motele kat. lux

1 miejsce

200,0

6,0

(*****)

nocleg.

IV. Sport i turystyka
21

a) z zapleczem

jw.

250,0

7,5

Hotele kat. (****)

jw.

150,0

4,5

Hotele kat. (***)

jw.

100,0

3,0

Hotele pozostałe

jw.

80,0

2,4

a) kategorii I

jw.

200,0

6,0

b) kategorii II

jw.

150,0

4,5

c) kategorii III

jw.

100,0

3,0

a) kategorii I

jw.

150,0

4,5

b) kategorii II

jw.

100,0

3,0

c) kategorii III

jw.

80,0

2,4

a) kategorii I

jw.

133,0

4,0

b) kategorii II

jw.

100,0

3,0

c) kategorii III

jw.

66,0

2,0

2. pola biwakowe

jw.

33,0

1,0

25

Pływalnie kryte

1 korzystający

160,0

4,8

26

Pływalnie otwarte
a) wyczynowe

1 korzystający

200,0

6,0

b) o wykorzystaniu

jw.

400,0

12,0

1 ćwiczący

66,0

2,0

gastronomicznym

22

Pensjonaty i domy
wypoczynkowe

23

Schroniska i domy
wycieczkowe

24

Obozowiska turystyczne
1. campingi

masowym
27

Sale i hale sportowe z
zapleczem sanitarnym dla

ćwiczących
V. Handel, gastronomia i usługi
28

Restauracje, jadłodajnie

1 miejsce

100,0

3,0

29

Bary

jw.

150,0

4,5

30

Kawiarnie, bary kawowe

jw.

25,0

0,8

31

Sklepy z asortymentem

1 zatrudniony

30,0

0,9

jw.

40,0

1,2

jw.

40-100*

1,2-3,0

jw.

80,0

2,4

1 zatrudniony

15,0

0,45

1 kg bielizny

17

czystych produktów (sklepy
tekstylne, odzieżowe,
obuwnicze, galanteria
skórzana, drogeria, "butiki"
itp.)
32

Sklepy ze sprzedażą
gotowych produktów
spożywczych (sklepy
spożywcze, mięsne itp.)

33

Sklepy z artykułami
przetwórstwa spożywczego
(garmażeryjne, ciastkarskie,
wyrób lodów, sklepy rybne)

34

Kwiaciarnie i sklepy
zoologiczne

35

Zakłady usługowe (szewc,
zegarmistrz, krawiec, optyk)

36

Zakłady pralnicze

lub odzieży
37

Zakłady fryzjerskie i

1 zatrudniony

150,0

4,5

kosmetyczne
38

Zakłady fotograficzne -

Przeciętne normy zużycia wody ustala się

fotografia czarno-biała i

indywidualnie w oparciu o warunki techniczne i ilość

kolorowa

zatrudnionych

39

Magle
a) zwykły

1 zatrudniony

50,0

1,5

b) elektryczno-parowy

jw.

150,0

4,5

40

Łaźnie

1 korzystający

200,0

6,0

41

Szalety publiczne

1 urządzenie =

100,0

3,0

1 zatrudniony

15,0

0,45

jw.

60,0

1,5

jw.

90,0

2,25

1 wc
VI. Zakłady pracy
42

Zakłady pracy, z wyjątkiem
określonych w lp. 43

43

Zakłady pracy
a) w których wymagane jest
stosowanie natrysków
b) przy pracach szczególnie
brudzących lub ze środkami
toksycznymi

* W zależności od asortymentu sklepu

Tabela 4
Przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich
Przeciętne normy zużycia wody

Lp.

Zwierzęta

Jednostka

obiekty

obiekty i fermy

odniesienia

inwentarskie

wielkotowarowego

(j.o.)

drobnotowaro

m3/miesiąc

przemysłowego

we dm3/j.o. x

chowu dm3/j.o. x

dobę

dobę

m3/miesiąc

1

2

3

4

5

6

7

1

Konie

1 zwierzę

50

1,5

65

2,00

źrebięta

1 zwierzę

30

0,90

40

1,20

a) mleczne i sztuki wyrośnięte

1 zwierzę

70

2,10

120

3,60

b) bydło mleczne (do 1,5 roku)

1 zwierzę

35

1,00

40

1,20

c) jałówki i bukaty powyżej

1 zwierzę

40

1,20

60

1,80

1 zwierzę

80

2,40

100

3,00

a) tuczniki

1 zwierzę

20

0,60

30

0,90

b) prosięta do 4 m-cy

1 zwierzę

10

0,30

15

0,45

c) maciory z przychówkiem

1 zwierzę

70

2,1

50

1,50

2

Krowy

1,5 roku
d) buhaje
3

Świnie

1 zwierzę

25

0,75

35

1,00

a) dorosłe

1 zwierzę

8

0,27

10

0,30

b) jagnięta

1 zwierzę

5

0,15

7

0,21

a) brojlery

1 ptak

0,3

0,01

0,5

0,015

b) kury

1 ptak

1,0

0,03

1,4

0,042

c) kaczki

1 ptak

11

0,33

16,5

0,50

d) gęsi

1 ptak

17

0,51

23

0,70

e) indyczki

1 ptak

2,0

0,06

4,0

0,12

- sztuki dorosłe

1 zwierzę

30

0,90

- matki z młodymi

1 zwierzę

45

1,40

- sztuki dorosłe

1 zwierzę

6

0,20

8

0,24

- matki z młodymi

1 zwierzę

8

0,20

11

0,33

d) knury
4

5

6

Kozy, owce

Drób

Nutrie
a) chów wodny

b) chów suchy

7

Lisy, norki

1 zwierzę

6

0,20

8

0,24

8

Króliki

1 zwierzę

0,6

0,02

1

0,03

9

Lecznice weterynaryjne
- zwierzęta małe

1 zwierzę

40

-

50

1,25

- zwierzęta duże

1 zwierzę

80

-

100

2,50

Tabela 5
Przeciętne normy zużycia wody dla obsługi pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i
warsztatów
Przeciętne normy zużycia
Jednostka
Lp.

Rodzaj pojazdu, warsztatu

1
1

wody

odniesienia dm3/j.o.

m3/j.o. x

(j.o.)

miesiąc

2

mycie
3

4

5

Pojazdy mechaniczne
a) traktor, przyczepa; 4-krotne

1 szt.

300

1,20

1 szt.

500

1,50

1 szt.

175

0,53

1 szt.

600

2,40

1 szt.

15

0,45

1

40

1,2

mycie pojazdu w m-cu. Zużycie
wody na 1 mycie
b) samochód ciężarowy, wóz
asenizacyjny; 3-krotne mycie
pojazdu w m-cu. Zużycie wody na
1 mycie
c) samochód osobowy; 3-4-krotne
mycie w m-cu. Zużycie wody
na 1 mycie
d) inne pojazdy rolnicze; 4-krotne
mycie w m-cu. Zużycie
na 1 mycie
2

Silniki (poza elektrycznymi
na 1 kW)

3

Warsztaty remontowe, kowalskie

obrabiarka,
palenisko
itp.
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Tabela 6
Przeciętne normy zużycia wody w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego

Lp.

Rodzaj zakładu

1
1

Przeciętne normy

odniesienia (j.o.)

zużycia wody m3/j.o.

2

3

4

Zakłady mleczarskie
a) wyrób masła

2

Jednostka

1.000 dm3 mleka
3

3,0

b) wyrób sera

1.000 dm mleka

4,0

c) zlewnie mleka

1.000 dm3 mleka

0,3

Browary, rozlewnie piwa,

1.000 dm3 piwa lub

5,0

wytwórnie napojów

produktu

bezalkoholowych
3

Piekarnie

1.000 kg pieczywa

2,0

4

Rzeźnie
- sztuki duże

1 szt.

0,3

- sztuki małe

1 szt.

0,1

b) trzoda chlewna

1 szt.

0,5

c) konie

1 szt.

0,35

1 t wyrobu

50,0

a) bydło:

5

Przetwarzanie mięsa:
a) zakłady przetwórstwa mięsnego
oraz wytwórnie wyrobów
garmażeryjnych
b) fabryki konserw

6

Punkt skupu zboża i nasion

35,0
1 m2 pow.

0,5

użytkowej/m-c
7

Laboratoria

1 m2 pow.

0,1

użytkowej/m-c
8

Wytwórnie makaronów

1.000 kg wyrobu

1,4
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9

Gorzelnie i cukrownie

1.000 dm3
spirytusu

10

1.000 kg cukru

115,0

- skórki duże

1 szt.

1,0

- skórki małe

1 szt.

0,5

Garbarnie

Tabela 7
Przeciętne normy zużycia wody dla robót budowlanych

Lp. Rodzaj czynności

1

Jednostka

Przeciętne normy

odniesienia

zużycia wody

(j.o.)

m3/j.o.

2

3

4

1

Płukanie żwiru, piasku, tłucznia

1 m3

0,75

2

Wykonanie betonu plastycznego, gaszenie

1 m3

3,0

wapnem

betonu 1 t
wapna

3

Wykonanie betonu, zaprawy cementowej,

1 m3

0,15

1.000 szt.

0,1

wapiennej, muru z kamienia
4

Wykonanie muru z cegieł
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Tabela 8
Przeciętne normy zużycia wody do chemicznej ochrony roślin środkami:
a - owadobójczymi; b - grzybobójczymi; c - chwastobójczymi

Lp.

Rodzaj upraw

Środek

Przeciętne

Przeciętne normy

chemiczny Jednostka

normy

zużycia wody
m3/j.o.

x ilość
zabiegów

odniesienia zapotrzebowania rok
(j.o.)

1
1

2

- stare

3

4

5

6

na

wody m3/j.o.

zabiegi

zabieg

m3/ha rok

4

5

6

7

Drzewa owocowe
- młode

2

3

łącznie

Krzewy jagodowe

Kapusta

Cebula

Pomidory

Ogórki

ax4

ha

0,5

2,0

bx8

ha

0,5

4,0

cx2

ha

0,3

0,6

ax5

ha

1,5

7,5

b x 10

ha

1,5

15,0

cx2

ha

0,5

1,0

ax4

ha

0,5

2,0

bx4

ha

0,5

2,0

cx1

ha

0,3

0,3

ax3

ha

0,3

0,9

c x 1,5

ha

0,3

0,45

ax1

ha

0,3

0,3

bx2

ha

0,3

0,9

cx2

ha

0,3

0,6

bx2

ha

0,6

1,2

cx1

ha

0,3

0,3

ax2

ha

0,3

0,6

bx2

ha

0,6

1,2

cx1

ha

0,3

0,3

6,6

23,5

4,3

1,35

1,8

1,5

2,1
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7

8

9

10

11

12

Fasola

ax1

ha

0,3

0,3

bx2

ha

0,6

1,2

c x 1,5

ha

0,3

0,45

buraki ćwikłowe,

ax2

ha

0,3

0,6

marchew

c x 1,5

ha

0,3

0,45

ha

0,3

0,6

b x 0,5

ha

0,6

0,3

c x 1,5

ha

0,3

0,45

ax2

ha

0,45

0,9

bx1

ha

0,50

0,5

ax2

ha

0,45

0,9

bx3

ha

0,5

1,5

(a+b) x 3

ha

0,45

1,35

cx1

ha

0,45

0,45

1,8
2,4

1,95

Groszek zielony,

Pozostałe warzywa a x 2

Rzepak

Ziemniaki

Buraki

1,05

1,35

1,4

2,4

13

Lucerna nasienna

(a+b) x 3

ha

0,8

2,4

14

Groch

(a+b) x 2

ha

0,45

0,9

cx1

ha

0,4

0,4

ax2

ha

2,0

4,0

bx6

ha

2,0

12,0

bx2

ha

0,4

0,8

cx1

ha

0,45

0,45

1,25
0,4

15

16

Chmiel
Zboża

1,3

16,0

17

Kukurydza

ax1

ha

0,4

0,4

18

Truskawki

ax1

ha

0,4

0,4

bx2

ha

1,0

2,0

cx1

ha

0,4

0,4

ax1

ha

0,4

0,4

cx1

ha

0,4

0,4

0,8

odkażanie ziemi

ax2

ha

0,4

0,8

0,8

pod rozsadę

bx1

ha

1,6

1,6

1,6

19

20

21

Len

2,8

Tytoń

Mycie i płukanie
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sprzętu ochrony

1 zabieg

roślin

1/2 pojemności zbiornika
opryskiwacza

Tabela 9
Przeciętne normy zużycia wody dla obiektów wojskowych - resortów obrony i spraw
wewnętrznych
Przeciętne normy

Lp.

Wyszczególnienie obiektu

Jednostka

zużycia wody

odniesienia (j.o.)

dm3/j.o. x m3/j.o. x
dobę

1
1

2

3

miesiąc

4

5

Budynki koszarowe, sztabowe,
administracyjne, szkoleniowe,
gospodarcze z przyborami sanitarnymi:
- z zimną i ciepłą wodą

1 żołnierz w

200

6,0

50

1,5

zbiorowym
zakwaterowaniu
- z zimną i ciepłą wodą

1 żołnierz
zawodowy lub
pracownik
cywilny

2

3

Kuchnie i stołówki

1 konsument

140

4,2

kasyna

1 konsument

120

3,6

kluby oficerskie

1 konsument

50

1,5

Mycie pojazdów wojskowych i straży

1 pojazd

1.500/1

pożarnej

pojazd 1
mycie

UZASADNIENIE
Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 27 ust. 3
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi przeciętne
normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania
ilości pobranej wody w razie braku wodomierza.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Data sporządzenia:
5.04.2017 r.

Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Środowiska
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Źródło:
Upoważnienie ustawowe na podstawie art. 27
ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Nr w wykazie prac Rady Ministrów

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia ...
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia …… – Prawo wodne (Dz. U. poz. ...), zgodnie z art. …
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które zobowiązuje ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej do określenia, w drodze rozporządzenia, przeciętnych norm zużycia wody dla poszczególnych
odbiorców usług, które stanowią podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z ... r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0-10)
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Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe
z ... r.)
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Niemierzalne
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
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10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w terminie … dni od dnia ogłoszenia umożliwiając prawidłowe
funkcjonowanie… , zgodnie z ustawą z dnia … – Prawo wodne.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Projekt rozporządzenia jest funkcjonalnie związany z ustawą z dnia … – Prawo wodne.

04/24zb

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych,
w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia
Na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. …) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienia z budżetów ministrów do części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej – planowanych dochodów
i wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia związanych
z przejęciem realizacją ustawy z dnia … – Prawo wodne.
§ 2. 1. Przenosi się planowane dochody budżetowe z budżetów ministrów do części,
której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w kwocie … tys. zł.
2. Szczegółowy podział planowanych dochodów budżetowych, o których mowa
w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe z budżetów ministrów do części,
której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w kwocie … tys. zł.
2. Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust.
1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Planowane wydatki budżetowe na wynagrodzenia oraz limity zatrudnienia
z budżetów ministrów do części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw
gospodarki wodnej, przenosi się w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW
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Załączniki
do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
z dnia … (poz.)
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PRZENIESIENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w tys. zł

zmniejszenia

1

2

3

4

5

zwiększenia
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w tys. zł

zmniejszenia
1

2

3

4

5

zwiększenia
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WYNAGRODZENIA ORAZ LIMITÓW
ZATRUDNIENIA
Część

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

Dział Rozdział

1

2

3

4

limity

wynagrodzeni

limity

wynagrodzeni

zatrudnienia

a osobowe w

zatrudnienia

a osobowe w

(średniorocznie)

tys. zł

(średniorocznie)

tys. zł

5

6

7

8
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UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie upoważnienia zawartego
w art. 566 ust. 1 ustawy z dnia z dnia … – Prawo wodne (Dz. U. poz. …). Przedmiotowy akt
upoważnia do przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym
wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu
państwa z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy
budżetowej w celu realizacji rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia … – Prawo wodne.
W celu wykonania przepisów ustawy minister właściwy do spraw gospodarki wodnej dokona
również przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach części
budżetowej, której jest dysponentem.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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Nazwa projektu
Data sporządzenia
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania 24.03.2017 r.
przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym
na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
art. 566 ust. 1 ustawy z dnia …. – Prawo
Ministerstwo Środowiska
wodne (Dz. U. poz. …)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Pan Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Nr w wykazie prac …
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
W związku z procedowaniem projektu ustawy – Prawo wodne, wprowadzającym upoważnienie do określenia, w drodze
rozporządzenia, przenoszenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w celu realizacji rozwiązań
przewidzianych w nowym Prawie wodnym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie aktu wykonawczego – rozporządzenia umożliwi przeniesienie planowanych dochodów i wydatków
budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa
z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej w celu realizacji rozwiązań
przewidzianych w ustawie z dnia … – Prawo wodne.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej zapewnia organizację finansowania zadań państwa we własnym zakresie
w zgodzie z regulacjami unijnymi.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Ministrowie
17
Wojewodowie
16
Marszałkowie województw 16
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Oddziaływanie

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany do następujących pozarządowych
organizacji społecznych, branżowych oraz jednostek naukowych:
1) Fundacji WWF Polska;
2) Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu;
3) Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych;
4) Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych w Toruniu;
5) Związku Producentów Ryb w Poznaniu;
6) Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego;
7) Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Toruniu;
8) Państwowej Akademia Nauk – Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu;
9) Organizacji Pracodawców – Producentów Ryb Śródlądowych;
10) Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni;
11) Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;
12) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
13) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
14) Klubu Przyrodników;
15) Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie;
16) Business Centre Club;
17) Forum Związków Zawodowych;
18) Krajowej Rady Izb Rolniczych;
19) Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
20) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
21) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dzierżawców i Administratorów Nieruchomości Rybackich Skarbu Państwa
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w Toruniu;
22) Konfederacji Lewiatan;
23) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-, małych
(w mln zł,
i średnich
ceny stałe
przedsiębiorstw
z … r.)
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0–10)

–8–
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i rozwój przedsiębiorczości, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę,
obywateli i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
rozporządzenia
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie
zgodności).
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na inne obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu rozporządzenia oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.
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