
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 54. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 maja 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (DzU z 2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zm.) do 

wód płynących zalicza się między innymi wody w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których 

cieki biorą początek. Wody płynące są wodami publicznymi, o ile stanowią własność Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego (tutaj – kanał Bajerka w gminie Skoczów stanowi własność Skarbu Pań-

stwa). 

Z kolei art. 11 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy stanowi, że prawa właścicielskie w stosunku do wód pu-

blicznych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonuje marszałek województwa, jako zadanie z zakresu 

administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa – w stosunku do wód istotnych dla regu-

lacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnych gleby 

i ułatwianiu jej uprawy oraz w stosunku do pozostałych wód niewymienionych w pktach 1–3. Dla pełnej 

przejrzystości należy podać, że w punktach tych prawa właścicielskie zostały przypisane w stosunku do 

wskazanych tam wód: 

1) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej 

2) prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

3) dyrektorowi parku narodowego. 

Zestawiając ze sobą powyższe elementy, widać, że wszystkie wody płynące, które są wodami publiczny-

mi, w tym kanały, które nie zostały wskazane w art. 11 ust. 1 pkty 1–3, są wodami przypisanymi ustawowo 

marszałkowi województwa. Jednakże marszałek województwa śląskiego i działający z jego upoważnienia 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach nie podzielają tego stanowiska. 

Na zakończenie niniejszego oświadczenia uważam za konieczne wskazać, że rozporządzenie Rady Mini-

strów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących 

własność publiczną (DzU z 2003 r., nr 16, poz. 149) w załączniku nr 2 „Śródlądowe wody powierzchniowe 

lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnic-

twa” oraz w załączniku nr 3 „Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność pu-

bliczną, zaliczone do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do 

których wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa powierza się marszałkom województw” wylicza jedynie 

wody istotne dla celów rolnictwa (nic ponadto). W ten sposób ustala dla marszałków województw priorytet 

w ich utrzymywaniu i remontach urządzeń wodnych (pierwszeństwo przed innymi wodami). W przypadku 

załącznika nr 3 chodzi tu o wody przypisane ustawowo prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

oddane niejako do bezpośredniego ich utrzymywania marszałkom województw. 

Ponadto rozporządzenie to wydane w ramach delegacji ustawowej (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo wod-

ne) w niczym nie narusza, bo naruszać nie może, zapisu art. 11 ust. 1 pkt 4 tejże ustawy, w tym końcowej 

części zdania tego przepisu, odnoszącej się do pozostałych wód niewymienionych w pktach 1–3, przypisa-

nym marszałkom województw. 

W związku z tym stanem rzeczy, mając szczególnie na uwadze nie tak odległą w czasie powódź w naszym 

kraju, proszę Pana Ministra o jednoznaczne wskazanie, kto i w jakim trybie ma skłonić marszałka wojewódz-

twa śląskiego do wykonywania praw właścicielskich w stosunku do wody płynącej – kanału Bajerka w gmi-

nie Skoczów, przypisanej temu organowi zgodnie z ustawą – Prawo wodne (art. 11 ust. 1 pkt 4 w związku 

z art. 1a). 

Tadeusz Kopeć 




