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Warszawa, dnia 11 czerwca 2018 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej 

łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 

(druk nr 835) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zmieniana opiniowaną nowelą ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w 

zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, określa zasady 

przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy drogi wodnej łączącej 

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską wymaganych ze względu na istotny interes bezpieczeństwa 

państwa oraz określa organy właściwe w tych sprawach. 

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 

uchylając obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne oraz 

wprowadzając daleko idącą reformę gospodarki wodnej w Polsce.  

W nowym akcie prawnym zmieniono strukturę organów administracji publicznej 

właściwych w sprawach gospodarowania wodami – powołano Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie, które przejęło kompetencje marszałków województw w zakresie 

wydawania pozwoleń wodnoprawnych. 

Analizowana nowelizacja dostosowuje przepisy ustawy o inwestycjach w zakresie 

budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, do nowej regulacji prawnej 

w dziedzinie gospodarki wodami.  

Zmiany wiążą się przede wszystkim z przejęciem przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie zadań marszałków województw oraz z koniecznością zastąpienia 

nieaktualnych odesłań, odesłaniami do obowiązującej ustawy – Prawo wodne. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 63. posiedzeniu w dniu 6 czerwca br. pochodziła 

z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 2499, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 2 

maja 2017 r.). Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Projekt nie był przedmiotem żadnych zmian. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 409 posłów, przy 6 głosach przeciw i 8 głosach 

wstrzymujących się. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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Główny legislator 


