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USTAWA

z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne.

DZIA¸ I

Zasady ogólne

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje gospodarowanie woda-
mi zgodnie z zasadà zrównowa˝onego rozwoju,
a w szczególnoÊci kszta∏towanie i ochron´ zasobów
wodnych, korzystanie z wód oraz zarzàdzanie zasoba-
mi wodnymi.

2. Gospodarowanie wodami jest prowadzone z za-
chowaniem zasady racjonalnego i ca∏oÊciowego trak-
towania zasobów wód powierzchniowych i podziem-
nych, z uwzgl´dnieniem ich iloÊci i jakoÊci. 

3. Gospodarowanie wodami uwzgl´dnia zasad´
wspólnych interesów i jest realizowane przez wspó∏-
prac´ administracji publicznej, u˝ytkowników wód
i przedstawicieli lokalnych spo∏ecznoÊci, tak aby uzy-
skaç maksymalne korzyÊci spo∏eczne.

Art. 2. 1. Zarzàdzanie zasobami wodnymi s∏u˝y za-
spokajaniu potrzeb ludnoÊci, gospodarki, ochronie

wód i Êrodowiska zwiàzanego z tymi zasobami,
w szczególnoÊci w zakresie:

1) zapewnienia odpowiedniej iloÊci i jakoÊci wody dla
ludnoÊci, 

2) ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszcze-
niem oraz niew∏aÊciwà lub nadmiernà eksploata-
cjà, 

3) utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów
wodnych i od wody zale˝nych,

4) ochrony przed powodzià oraz suszà,

5) zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz prze-
mys∏u,

6) zaspokojenia potrzeb zwiàzanych z turystykà, spor-
tem oraz rekreacjà,

7) tworzenia warunków dla energetycznego, trans-
portowego oraz rybackiego wykorzystania wód.

2. Instrumenty zarzàdzania zasobami wodnymi sta-
nowià:

1) plany gospodarki wodnej, 

2) pozwolenia wodnoprawne,

3) op∏aty i nale˝noÊci w gospodarce wodnej,
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4) kataster wodny, 

5) kontrola gospodarowania wodami.

3. Dokumentacje hydrologiczne, stanowiàce pod-
staw´ projektowania i planowania w zakresie budow-
nictwa wodnego, ochrony przed powodzià i zapobie-
gania skutkom suszy oraz zarzàdzania zasobami Êród-
làdowych wód powierzchniowych, w tym wydawania
decyzji administracyjnych, mogà byç wykonywane tyl-
ko przez osoby posiadajàce odpowiednie kwalifikacje.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wodnej,
kierujàc si´ wymaganiami w zakresie bezpieczeƒstwa
powszechnego oraz prawid∏owoÊci wykonywanych
dokumentacji hydrologicznych, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia:

1) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od
osób wykonujàcych dokumentacje hydrologiczne,

2) sposób post´powania w sprawach stwierdzenia
kwalifikacji,

3) tryb powo∏ywania komisji egzaminacyjnej, sk∏ad
komisji egzaminacyjnej do sprawdzenia wiadomo-
Êci kandydatów oraz zakres wiadomoÊci podlega-
jàcych sprawdzeniu,

4) wysokoÊç op∏at zwiàzanych ze stwierdzeniem kwa-
lifikacji, sposób ich uiszczania oraz wysokoÊç wy-
nagrodzenia dla cz∏onków komisji egzaminacyjnej.

5. Stwierdzenia kwalifikacji dokonuje si´ przez wy-
danie Êwiadectwa.

6. Organ w∏aÊciwy do stwierdzenia kwalifikacji od-
mawia, w drodze decyzji, dopuszczenia do egzaminu
kandydata, który nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.

7. Organ w∏aÊciwy do stwierdzenia kwalifikacji pro-
wadzi i aktualizuje rejestr osób posiadajàcych wyma-
gane kwalifikacje.

Art. 3. 1. Zarzàdzanie zasobami wodnymi jest reali-
zowane z uwzgl´dnieniem podzia∏u paƒstwa na obsza-
ry dorzeczy i regiony wodne.

2. Ustala si´ nast´pujàce obszary dorzeczy: 

1) obszar dorzecza Wis∏y obejmujàcy, oprócz dorzecza
Wis∏y znajdujàcego si´ na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, tak˝e znajdujàce si´ na tym teryto-
rium dorzecza Dniestru, Dunaju poprzez rzek´
Wag, dorzecze Niemna, S∏upi, ¸upawy, ¸eby, Redy
oraz rzek wpadajàcych bezpoÊrednio do Zalewu
WiÊlanego, a tak˝e znajdujàce si´ na tym teryto-
rium dorzecza Âwie˝ej i Prego∏y,

2) obszar dorzecza Odry obejmujàcy, oprócz dorzecza
Odry znajdujàcego si´ na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, tak˝e znajdujàce si´ na tym teryto-
rium dorzecza ¸aby oraz Dunaju przez rzek´ Mora-
w´, a tak˝e dorzecza Regi, Pars´ty, Wieprzy, Ücker
i rzek wpadajàcych do Zalewu Szczeciƒskiego.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, przebieg granic obszarów dorzeczy oraz przypo-
rzàdkuje zbiorniki wód podziemnych do w∏aÊciwych
obszarów dorzeczy, a tak˝e utworzy regionalne zarzà-

dy gospodarki wodnej, wskazujàc ich siedziby, oraz do-
kona podzia∏u obszarów dorzeczy na regiony wodne,
ustalajàc przebieg ich granic.

4. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 3, Rada Ministrów kierowaç si´ b´dzie podzia-
∏em okreÊlonym w ust. 2 oraz zró˝nicowaniem warun-
ków hydrologicznych i hydrogeologicznych na obsza-
rze dorzecza, a tak˝e lokalizacjà zbiorników wód pod-
ziemnych i sposobem ich wykorzystania.

Art. 4. 1. Organami w∏aÊciwymi w sprawach go-
spodarowania wodami sà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wodnej, 

2) Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej —
jako centralny organ administracji rzàdowej, nad-
zorowany przez ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki wodnej, 

3) dyrektor regionalnego zarzàdu gospodarki wodnej
— jako organ administracji rzàdowej niezespolo-
nej, podlegajàcy Prezesowi Krajowego Zarzàdu
Gospodarki Wodnej, 

4) wojewoda,

5) organy jednostek samorzàdu terytorialnego. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wodnej
sk∏ada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, co dwa lata,
nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca, informacj´ o gospo-
darowaniu wodami dotyczàcà:

1) stanu zasobów wodnych paƒstwa,

2) stanu wykorzystywania zasobów wodnych,

3) realizowania planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy,

4) wspó∏pracy mi´dzynarodowej na wodach granicz-
nych i realizacji umów w tym zakresie,

5) utrzymywania wód powierzchniowych oraz urzà-
dzeƒ wodnych,

6) prowadzonych inwestycji,

7) stanu ochrony ludnoÊci i mienia przed powodzià
lub suszà.

3. Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej
pe∏ni funkcj´ organu wy˝szego stopnia w rozumieniu
Kodeksu post´powania administracyjnego w stosunku
do wojewodów i dyrektorów regionalnych zarzàdów
gospodarki wodnej, w sprawach okreÊlonych ustawà.

4. Do w∏aÊciwego wojewody wnosi si´ odwo∏ania
od decyzji wydanych przez starost´ realizujàcego:

1) zadania z zakresu administracji rzàdowej, okreÊlo-
ne w ustawie,

2) kompetencje organu w∏aÊciwego do wydania po-
zwolenia wodnoprawnego.

Art. 5. 1. Wody dzielà si´ na powierzchniowe i pod-
ziemne.

2. Wody, z wyjàtkiem wód morza terytorialnego
i morskich wód wewn´trznych, sà wodami Êródlàdo-
wymi.
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3. Âródlàdowe wody powierzchniowe dzielà si´ na:

1) p∏ynàce — w ciekach naturalnych, kana∏ach oraz
w êród∏ach, z których cieki biorà poczàtek,

2) stojàce — znajdujàce si´ w jeziorach oraz innych
naturalnych zbiornikach wodnych niezwiàzanych
z ciekami naturalnymi. 

4. Przepisy o wodach p∏ynàcych majà zastosowa-
nie do jezior oraz innych zbiorników wodnych o cià-
g∏ym dop∏ywie lub odp∏ywie wód powierzchniowych,
a tak˝e do wód znajdujàcych si´ w sztucznych zbiorni-
kach wodnych usytuowanych na wodach p∏ynàcych. 

Art. 6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, granice mi´dzy Êródlàdowymi wodami po-
wierzchniowymi a morskimi wodami wewn´trznymi
i wodami morza terytorialnego, kierujàc si´ znacze-
niem gospodarczym oraz sposobem wykorzystywania
tych wód. 

Art. 7. 1. Przepisy ustawy majà zastosowanie do
wód Êródlàdowych oraz morskich wód wewn´trznych,
z wy∏àczeniem morskich wód wewn´trznych Zatoki
Gdaƒskiej.

2. Przepisy ustawy majà zastosowanie równie˝ do
wód morza terytorialnego oraz morskich wód we-
wn´trznych Zatoki Gdaƒskiej w zakresie ochrony przed
zanieczyszczeniem ze êróde∏ làdowych oraz przed po-
wodzià, a w pozosta∏ym zakresie — w przypadkach
w niej okreÊlonych.

3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do morskich
wód wewn´trznych oraz do wód morza terytorialnego
w zakresie, w jakim korzystanie z tych wód uregulowa-
ne jest odr´bnymi przepisami.

4. Ustawa nie narusza przepisów ustawy z dnia 21
marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47,
poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111,
poz. 726, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1321) w zakresie kompetencji
organów administracji morskiej.

Art. 8. 1. W zakresie uregulowanym w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190) usta-
wy nie stosuje si´ do:

1) poszukiwania i rozpoznawania wód podziemnych,

2) solanek, wód leczniczych oraz termalnych, 

3) wprowadzania do górotworu wód pochodzàcych
z odwodnienia zak∏adów górniczych oraz wykorzy-
stanych wód, o których mowa w pkt 2.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do korzystania
z wód zgromadzonych za pomocà urzàdzeƒ oraz insta-
lacji technicznych nieb´dàcych urzàdzeniami wodny-
mi.

Art. 9. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) ciekach naturalnych — rozumie si´ przez to rzeki,
strugi, strumienie oraz inne wody p∏ynàce w spo-
sób ciàg∏y lub okresowy, naturalnymi korytami, 

2) dobrym stanie ekologicznym — rozumie si´ przez
to stan zasobów wodnych, w którym wartoÊci ele-
mentów jakoÊci biologicznej w∏aÊciwej dla danego
rodzaju wód powierzchniowych wykazujà niskie
poziomy degradacji na skutek dzia∏alnoÊci cz∏owie-
ka, przy czym sà to niewielkie odchylenia od war-
toÊci, jakie zwykle towarzyszà temu rodzajowi za-
sobów wodnych w niezak∏óconych warunkach, 

3) dorzeczu — rozumie si´ przez to obszar, z którego
ca∏kowity odp∏yw wód powierzchniowych nast´-
puje ciekami naturalnymi przez jedno ujÊcie do
morza,

4) eutrofizacji — rozumie si´ przez to wzbogacanie
wody biogenami, w szczególnoÊci zwiàzkami azo-
tu lub fosforu, powodujàcymi przyspieszony
wzrost glonów oraz wy˝szych form ˝ycia roÊlinne-
go, w wyniku którego nast´pujà niepo˝àdane za-
k∏ócenia biologicznych stosunków w Êrodowisku
wodnym oraz pogorszenie jakoÊci tych wód,

5) kana∏ach — rozumie si´ przez to sztuczne koryta
prowadzàce wod´ w sposób ciàg∏y lub okresowy,
o szerokoÊci dna co najmniej 1,5 m przy ich ujÊciu
lub uj´ciu, 

6) morskich wodach wewn´trznych — rozumie si´
przez to wody okreÊlone zgodnie z ustawà o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admini-
stracji morskiej,

7) obszarze dorzecza — rozumie si´ przez to obszar là-
du i morza, sk∏adajàcy si´ z jednego lub wi´cej do-
rzeczy razem ze zwiàzanymi z nimi wodami pod-
ziemnymi oraz morskimi wodami wewn´trznymi
i wodami przybrze˝nymi,

8) os∏onie hydrologiczno-meteorologicznej — rozu-
mie si´ przez to zespó∏ czynnoÊci polegajàcych na
wykonywaniu i udost´pnianiu prognoz meteorolo-
gicznych oraz hydrologicznych, majàcych na celu
informowanie spo∏eczeƒstwa i administracji pu-
blicznej o zjawiskach meteorologicznych oraz hy-
drologicznych, a tak˝e ostrzeganie przed nimi,

9) potokach górskich — rozumie si´ przez to cieki na-
turalne o ∏àcznych poni˝szych cechach:
a) powierzchnia zlewni jest nie wi´ksza ni˝ 180 km2,
b) stosunek przep∏ywu o prawdopodobieƒstwie

wystàpienia 1% do przep∏ywu Êredniego z wie-
lolecia jest wi´kszy ni˝ 120,

c) spadek zwierciad∏a jest nie mniejszy ni˝ 0,3%,

10) powodzi — rozumie si´ przez to takie wezbranie
wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wod-
nych, kana∏ach lub na morzu, podczas którego wo-
da po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa do-
liny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje za-
gro˝enie dla ludnoÊci lub mienia, 

11) przerzutach wody — rozumie si´ przez to ujmowa-
nie i przemieszczanie wód powierzchniowych
oraz niezanieczyszczonych wód pochodzàcych
z odwodnienia zak∏adów górniczych, w celu
zwi´kszenia zasobów wodnych innych cieków na-
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turalnych, kana∏ów, jezior oraz innych zbiorników
wodnych, 

12) regionie wodnym — rozumie si´ przez to cz´Êç ob-
szaru dorzecza wyodr´bnionà na podstawie kryte-
rium hydrograficznego na potrzeby zarzàdzania za-
sobami wodnymi lub ca∏oÊç obszaru dorzecza,

13) rowach — rozumie si´ przez to sztuczne koryta pro-
wadzàce wod´ w sposób ciàg∏y lub okresowy,
o szerokoÊci dna mniejszej ni˝ 1,5 m przy ich ujÊciu, 

14) Êciekach — rozumie si´ przez to wprowadzane do
wód lub do ziemi:
a) wody zu˝yte na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciek∏e odchody zwierz´ce, z wyjàtkiem gnojówki

i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wy-
korzystania w sposób i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o nawozach i nawo˝eniu,

c) wody opadowe lub roztopowe, uj´te w systemy
kanalizacyjne, pochodzàce z powierzchni zanie-
czyszczonych, w tym z centrów miast, terenów
przemys∏owych i sk∏adowych, baz transporto-
wych oraz dróg i parkingów o trwa∏ej nawierzch-
ni,

d) wody odciekowe ze sk∏adowisk odpadów, wyko-
rzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

e) wody pochodzàce z odwodnienia zak∏adów gór-
niczych, z wyjàtkiem wód wprowadzanych do
górotworu, je˝eli rodzaje i iloÊç substancji za-
wartych w wodzie wprowadzanej do górotworu
sà to˝same z rodzajami i iloÊcià zawartymi w po-
branej wodzie,

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów
gospodarki rybackiej, je˝eli wyst´pujà w nich
nowe substancje lub zwi´kszone zostanà iloÊci
substancji w stosunku do zawartych w pobranej
wodzie,

15) Êciekach bytowych — rozumie si´ przez to Êcieki
z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, z osie-
dli mieszkaniowych oraz z terenów us∏ugowych,
powstajàce w szczególnoÊci w wyniku ludzkiego
metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw
domowych,

16) Êciekach komunalnych — rozumie si´ przez to Êcie-
ki bytowe lub mieszanin´ Êcieków bytowych ze
Êciekami przemys∏owymi albo wodami opadowy-
mi lub roztopowymi,

17) Êciekach przemys∏owych — rozumie si´ przez to
Êcieki odprowadzane z terenów, na których prowa-
dzi si´ dzia∏alnoÊç handlowà lub przemys∏owà albo
sk∏adowà, nieb´dàce Êciekami bytowymi lub wo-
dami opadowymi,

18) Êródlàdowych drogach wodnych — rozumie si´
przez to Êródlàdowe wody powierzchniowe, na
których, z uwagi na warunki hydrologiczne oraz ist-
niejàce urzàdzenia wodne, mo˝liwy jest przewóz
osób i towarów statkami ˝eglugi Êródlàdowej, 

19) urzàdzeniach wodnych — rozumie si´ przez to
urzàdzenia s∏u˝àce kszta∏towaniu zasobów wod-
nych oraz korzystaniu z nich, a w szczególnoÊci:
a) budowle: pi´trzàce, upustowe, przeciwpowo-

dziowe i regulacyjne, a tak˝e kana∏y i rowy,

b) obiekty zbiorników i stopni wodnych, 
c) stawy,
d) obiekty s∏u˝àce do ujmowania wód powierzch-

niowych oraz podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej, 
f) wyloty urzàdzeƒ kanalizacyjnych s∏u˝àce do

wprowadzania Êcieków do wód,
g) sta∏e urzàdzenia s∏u˝àce do po∏owu ryb lub do

pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) mury oporowe, bulwary, nabrze˝a, pomosty,

przystanie, kàpieliska,
i) sta∏e urzàdzenia s∏u˝àce do dokonywania prze-

wozów mi´dzybrzegowych,

20) wodach granicznych — rozumie si´ przez to wody,
którymi przebiega granica paƒstwa, lub wody
w tych miejscach, w których sà one przeci´te gra-
nicà paƒstwa, 

21) wodzie w kàpieliskach — rozumie si´ przez to wo-
dy p∏ynàce lub stojàce, albo ich cz´Êci oraz wody
morskie, w których kàpiel jest w wyraêny sposób
dozwolona albo nie jest zakazana i jest tradycyjnie
dokonywana przez znacznà liczb´ kàpiàcych si´, 

22) wodach podziemnych — rozumie si´ przez to wo-
dy wyst´pujàce pod powierzchnià ziemi w wol-
nych przestrzeniach ska∏ skorupy ziemskiej, two-
rzàce, w zale˝noÊci od g∏´bokoÊci wyst´powania
wody, przypowierzchniowe oraz g∏´bsze u˝ytkowe
poziomy wodonoÊne, 

23) wodach przybrze˝nych — rozumie si´ przez to
cz´Êç obszaru morza terytorialnego w odleg∏oÊci
jednej mili morskiej od linii podstawowej morza te-
rytorialnego, okreÊlonej zgodnie z ustawà o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admini-
stracji morskiej,

24) wodzie przeznaczonej do spo˝ycia — wod´ prze-
znaczonà do picia, gotowania, przygotowywania
po˝ywienia lub do innych celów w gospodar-
stwach domowych oraz ka˝dà wod´ u˝ywanà do
produkcji ˝ywnoÊci, Êrodków farmaceutycznych
i kosmetycznych, a tak˝e na potrzeby basenów kà-
pielowych i p∏ywalni,

25) zak∏adach — rozumie si´ przez to podmioty korzy-
stajàce z wód, w ramach korzystania szczególnego
albo wykonujàce urzàdzenia wodne, 

26) zasobach wodnych dorzecza — rozumie si´ przez
to wody Êródlàdowe powierzchniowe i podziemne,
morskie wody wewn´trzne oraz wody przybrze˝ne
znajdujàce si´ na obszarze dorzecza. 

2. Przepisy ustawy dotyczàce:

1) urzàdzeƒ wodnych stosuje si´ odpowiednio do:
a) urzàdzeƒ pomiarowych s∏u˝àcych do pomiarów

iloÊci oraz jakoÊci wód, a tak˝e obserwacji pozio-
mu zwierciad∏a wód podziemnych,

b) urzàdzeƒ pomiarowych paƒstwowej s∏u˝by hy-
drologiczno-meteorologicznej oraz urzàdzeƒ po-
miarowych paƒstwowej s∏u˝by hydrogeologicz-
nej, wraz z urzàdzeniami towarzyszàcymi, zwa-
nych dalej „urzàdzeniami pomiarowymi s∏u˝b
paƒstwowych”,
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c) urzàdzeƒ melioracji wodnych niezaliczonych do
urzàdzeƒ wodnych, 

d) prowadzonych przez wody oraz wa∏y przeciwpo-
wodziowe obiektów mostowych, rurociàgów, li-
nii energetycznych, linii telekomunikacyjnych
oraz innych urzàdzeƒ,

e) obiektów budowlanych oraz robót na obszarach
bezpoÊredniego zagro˝enia powodzià lub w wo-
dach,

2) wykonania urzàdzeƒ wodnych — stosuje si´ odpo-
wiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy
lub rozbiórki tych urzàdzeƒ,

3) w∏aÊcicieli — stosuje si´ odpowiednio do posiada-
czy samoistnych oraz u˝ytkowników wieczystych;
a w przypadku eksploatacji instalacji stosuje si´ do
prowadzàcego instalacj´ w rozumieniu ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodo-
wiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

3. Przepisy ustawy, z zastrze˝eniem ust. 4, nie naru-
szajà postanowieƒ dzia∏u II w tytule I ustawy — Prawo
ochrony Êrodowiska.

4. Zasada, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy ust. 1
pkt 25.

Rozdzia∏ 2

Prawo w∏asnoÊci wód

Art. 10. 1. Wody stanowià w∏asnoÊç Skarbu Paƒ-
stwa, innych osób prawnych albo osób fizycznych.

2. Wody stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub
jednostek samorzàdu terytorialnego sà wodami pu-
blicznymi.

3. P∏ynàce wody publiczne nie podlegajà obrotowi
cywilnoprawnemu, z wyjàtkiem przypadków okreÊlo-
nych w ustawie. 

Art. 11. 1. Prawa w∏aÊcicielskie w stosunku do wód
publicznych stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa,
z zastrze˝eniem art. 13, wykonujà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki morskiej —
w stosunku do wód morza terytorialnego oraz mor-
skich wód wewn´trznych wraz z wodami Zatoki
Gdaƒskiej,

2) Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej —
w stosunku do wód istotnych dla kszta∏towania za-
sobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodzio-
wej, w szczególnoÊci wód podziemnych oraz Êród-
làdowych wód powierzchniowych:
a) w potokach górskich i ich êród∏ach,
b) w ciekach naturalnych, od êróde∏ do ujÊcia,

o Êrednim przep∏ywie z wielolecia równym lub
wy˝szym od 2,0 m3/s w przekroju ujÊciowym,

c) w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach wod-
nych, przez które przep∏ywajà cieki, o których
mowa w lit. b), 

d) granicznych,
e) w Êródlàdowych drogach wodnych,

3) dyrektor parku narodowego — w stosunku do wód
znajdujàcych si´ w granicach parku, 

4) marsza∏ek województwa, jako zadanie z zakresu ad-
ministracji rzàdowej wykonywane przez samorzàd
województwa — w stosunku do wód istotnych dla
regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnic-
twa, s∏u˝àcych polepszeniu zdolnoÊci produkcyjnej
gleby i u∏atwieniu jej uprawy, oraz w stosunku do
pozosta∏ych wód niewymienionych w pkt 1—3. 

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, Êródlàdowe wody powierzchniowe lub ich cz´Êci,
stanowiàce w∏asnoÊç publicznà, istotne dla:

1) kszta∏towania zasobów wodnych oraz ochrony
przeciwpowodziowej, 

2) regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnic-
twa 

— kierujàc si´ podzia∏em zawartym w ust. 1 pkt 2 i 4,
a tak˝e uwzgl´dniajàc w wykazie nazw´ z charaktery-
stycznymi informacjami, wskazanie nazwy odbiorni-
ka, przyj´te kryterium oraz wskazanie dla wód, o któ-
rych mowa w pkt 2, w∏aÊciwego marsza∏ka wojewódz-
twa.

3. Rada Ministrów w rozporzàdzeniu, o którym mo-
wa w ust. 2, mo˝e powierzyç marsza∏kowi wojewódz-
twa wykonywanie uprawnieƒ Skarbu Paƒstwa w sto-
sunku do wód innych ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 4 i za-
liczyç do wód istotnych dla regulacji stosunków wod-
nych na potrzeby rolnictwa niektóre wody okreÊlone
w ust. 1 pkt 2 lit. b) i c), je˝eli:

1) wody te sà wykorzystywane przede wszystkim do
regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnic-
twa, 

2) tereny, na których te wody si´ znajdujà, majà cha-
rakter rolniczy i warunkiem rozwoju i restruktury-
zacji rolnictwa na tych terenach jest regulacja sto-
sunków wodnych w glebie, 

3) zakres i rozmiar utrzymywania tych wód wynika
z potrzeb funkcjonowania systemów melioracji
wodnych. 

Art. 12. Wody stojàce oraz wody w rowach znajdu-
jàce si´ w granicach nieruchomoÊci gruntowej stano-
wià w∏asnoÊç w∏aÊciciela tej nieruchomoÊci. 

Art. 13. 1. Ryby oraz inne organizmy ˝yjàce w wo-
dzie stanowià jej po˝ytki, do pobierania których jest
uprawniony w∏aÊciciel wody. 

2. Rybackie korzystanie z publicznych Êródlàdo-
wych wód powierzchniowych p∏ynàcych nast´puje
w drodze oddania w u˝ytkowanie obwodów rybackich,
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 18 kwiet-
nia 1985 r. o rybactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 81, poz. 875 i Nr 110, poz. 1189).

3. Oddanie w u˝ytkowanie obwodów rybackich na-
st´puje za op∏atà rocznà, na czas nie krótszy ni˝ 10 lat,
na podstawie umowy, do zawarcia której upowa˝niony
jest dyrektor regionalnego zarzàdu gospodarki wod-
nej.
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4. Warunkiem oddania w u˝ytkowanie obwodu ry-
backiego jest przed∏o˝enie pozytywnie zaopiniowane-
go operatu rybackiego, o którym mowa w ustawie wy-
mienionej w ust. 2.

5. Oddanie w u˝ytkowanie nast´puje w drodze kon-
kursu ofert, przy czym maksymalna oferowana stawka
op∏aty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ równowartoÊç 0,5 dt ˝yta,
ustalona na podstawie ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94,
poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r.
Nr 108, poz. 681 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875), zale˝nie
od rybackiego typu wody i jej po∏o˝enia.

6. Nie pobiera si´ op∏at za oddanie w u˝ytkowanie
nast´pujàcych cz´Êci obwodu rybackiego:

1) obr´bu ochronnego,

2) uzupe∏niajàcego obwodu rybackiego,

3) wód uznanych, na podstawie przepisów ustawy,
o której mowa w ust. 2, za nieprzydatne do prowa-
dzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

7. W przypadku nierealizowania za∏o˝eƒ zawartych
w operacie rybackim, umowa u˝ytkowania mo˝e byç
rozwiàzana w ka˝dym czasie i bez odszkodowania
przez organ, o którym mowa w ust. 3.

8. W sprawach nieuregulowanych dotyczàcych
u˝ytkowania stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodek-
su cywilnego.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
wodnej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i warun-
ki przeprowadzania konkursu ofert, o którym mowa
w ust. 5, zasady oceniania ofert i elementy oferty pod-
legajàcej ocenie, a tak˝e maksymalnà stawk´ op∏aty
rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego zale˝-
nie od rybackiego typu wody i jej po∏o˝enia.

10. Minister wydajàc rozporzàdzenie kierowaç si´
b´dzie potrzebà wy∏onienia oferenta, którego przygo-
towanie i doÊwiadczenie zawodowe zapewni realizacj´
zasad racjonalnej gospodarki rybackiej, zgodnie
z przed∏o˝onym operatem rybackim, w celu utrzyma-
nia lub uzyskania dobrego stanu ekologicznego wód
obwodu rybackiego. Minister okreÊlajàc tryb i warunki
przeprowadzania konkursu ofert uwzgl´dni w szcze-
gólnoÊci koniecznoÊç udost´pnienia oferentom infor-
macji na temat:

1) rozliczenia obcià˝eƒ publicznoprawnych zwiàza-
nych z przedmiotem u˝ytkowania oraz nak∏adów
rzeczowo-finansowych, okreÊlonych w operacie
rybackim,

2) zasad udost´pniania wód obwodu rybackiego do
celów badaƒ naukowych oraz przekazywania da-
nych na temat wyników prowadzonej gospodarki
rybackiej,

3) ograniczeƒ zwiàzanych z oddaniem w u˝ytkowanie
gruntów pod wodami w obwodzie rybackim na ce-
le okreÊlone w art. 20 ust. 1.

Art. 14. 1. Grunty pokryte wodami powierzchnio-
wymi stanowià w∏asnoÊç w∏aÊciciela tych wód w gra-
nicach okreÊlonych liniami brzegów.

2. Grunty pokryte p∏ynàcymi wodami powierzch-
niowymi stanowiàcymi w∏asnoÊç publicznà nie podle-
gajà obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjàtkiem przy-
padków okreÊlonych w ustawie. 

3. Gospodarowanie gruntami stanowiàcymi w∏a-
snoÊç Skarbu Paƒstwa, o których mowa w ust. 2, z za-
strze˝eniem ust. 5, wykonujà, w imieniu i na rzecz Skar-
bu Paƒstwa, odpowiednio organy, o których mowa
w art. 11 ust. 1.

4. Gospodarowanie innym mieniem zwiàzanym
z gospodarkà wodnà, stanowiàcym w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa, wykonujà, w imieniu i na rzecz Skarbu Paƒ-
stwa, odpowiednio organy, o których mowa w art. 11
ust. 1, oraz jednostki, którym to mienie zosta∏o powie-
rzone. 

5. Prawo do zbywania gruntów pod Êródlàdowymi
wodami powierzchniowymi stojàcymi, stanowiàcymi
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, przys∏uguje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa, dzia∏ajàcemu
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki wodnej.

Art. 15. 1. Lini´ brzegu dla cieków naturalnych, je-
zior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych sta-
nowi kraw´dê brzegu lub linia sta∏ego porostu traw al-
bo linia, którà ustala si´ wed∏ug Êredniego stanu wody
ustalanego przez paƒstwowà s∏u˝b´ hydrologiczno-
-meteorologicznà z okresu co najmniej ostatnich 10 
lat. 

2. Lini´ brzegu ustala w drodze decyzji:

1) w∏aÊciwy terenowy organ administracji morskiej —
dla morskich wód wewn´trznych,

2) w∏aÊciwy wojewoda — dla wód granicznych oraz
Êródlàdowych dróg wodnych,

3) w∏aÊciwy starosta realizujàcy zadanie z zakresu ad-
ministracji rzàdowej — dla pozosta∏ych wód.

3. Podstaw´ ustalenia linii brzegu stanowi dostar-
czony przez wnioskodawc´ projekt rozgraniczenia
gruntów pokrytych wodami od gruntów przyleg∏ych,
który, z zastrze˝eniem ust. 4, zawiera:

1) opis uwzgl´dniajàcy oznaczenie wnioskodawcy, ze
wskazaniem jego siedziby i adresu, przyj´ty spo-
sób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie
stanu prawnego nieruchomoÊci obj´tych projek-
tem z oznaczeniem w∏aÊcicieli wraz ze wskazaniem
ich siedziby i adresu oraz stan stosunków wodnych
na gruntach przylegajàcych do projektowanej linii
brzegu, 

2) map´ inwentaryzacji powykonawczej budowli re-
gulacyjnych lub zaktualizowanà kopi´ mapy zasad-
niczej, w skali, w jakiej sporzàdzony jest projekt re-
gulacji wód Êródlàdowych, lub w skali 1:5000 albo
1:2000, z wykazaniem:
a) punktów sta∏ych osnowy poziomej nawiàzanych

do sieci paƒstwowej, 
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b) granicy sta∏ego porostu traw,
c) kraw´dzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
d) proponowanej linii brzegu.

4. Organ, o którym mowa w ust. 2, mo˝e, w drodze
decyzji, zwolniç wnioskodawc´, na jego wniosek,
z obowiàzku zawarcia w projekcie niektórych informa-
cji, o których mowa w ust. 3.

5. Je˝eli kraw´dê brzegu jest wyraêna, linia brzegu
biegnie tà kraw´dzià.

6. Je˝eli kraw´dê brzegu nie jest wyraêna, linia
brzegu biegnie granicà sta∏ego porostu traw, a je˝eli
granica sta∏ego porostu traw le˝y powy˝ej stanu wody,
o którym mowa w ust. 1 — linià przeci´cia si´ zwiercia-
d∏a wody przy tym stanie z gruntem przyleg∏ym. 

7. Je˝eli brzegi wód sà uregulowane, linia brzegu
biegnie linià ∏àczàcà zewn´trzne kraw´dzie budowli re-
gulacyjnych, a przy plantacjach wikliny na gruntach
uzyskanych w wyniku regulacji — granicà plantacji od
strony làdu.

8. Decyzja ustalajàca lini´ brzegu obejmuje swym
zakresem odcinek i brzegi cieku naturalnego obj´te
projektem regulacji.

9. Je˝eli ustalenie linii brzegu jest konieczne
w zwiàzku z wykonaniem budowli regulacyjnych, po-
st´powanie w sprawie ustalenia linii brzegu, z zastrze-
˝eniem ust. 10, przeprowadza si´ ∏àcznie z post´powa-
niem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie budowli regulacyjnych.

10. Decyzja o ustaleniu linii brzegu mo˝e byç wyda-
na po uzyskaniu przez zak∏ad pozwolenia wodnopraw-
nego na wykonanie niecierpiàcych zw∏oki budowli re-
gulacyjnych.

11. W przypadku zmiany linii brzegu decyzja, o któ-
rej mowa w ust. 2, mo˝e byç zmieniona w trybie i na
zasadach w∏aÊciwych dla jej wydania.

12. Je˝eli ustalenie linii brzegu nast´puje w zwiàz-
ku z trwa∏ym zaj´ciem przez wody p∏ynàce lub wody
morskie, w sposób naturalny, gruntu niestanowiàcego
w∏asnoÊci w∏aÊciciela wody, koszty projektu, o którym
mowa w ust. 3, ponosi w∏aÊciciel wody. 

Art. 16. 1. W∏aÊciciel wody nie nabywa praw do
gruntów pokrytych przez wod´ podczas powodzi.

2. W∏aÊcicielowi gruntów zalanych podczas powo-
dzi, z zastrze˝eniem ust. 3, nie przys∏uguje z tego tytu-
∏u odszkodowanie od w∏aÊciciela wody. 

3. W∏aÊcicielowi gruntów zalanych podczas powo-
dzi w wyniku nieprzestrzegania przepisów ustawy
przez w∏aÊciciela wody lub w∏aÊciciela urzàdzenia wod-
nego przys∏uguje odszkodowanie na warunkach okre-
Êlonych w ustawie.

Art. 17. 1. Je˝eli Êródlàdowa woda powierzchniowa
p∏ynàca lub wody morza terytorialnego albo morskie
wody wewn´trzne zajmà trwale, w sposób naturalny,

grunt niestanowiàcy w∏asnoÊci w∏aÊciciela wody,
grunt ten staje si´ w∏asnoÊcià w∏aÊciciela wody.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dotych-
czasowemu w∏aÊcicielowi gruntu przys∏uguje odszko-
dowanie od w∏aÊciciela wody na warunkach okreÊlo-
nych w ustawie. 

Art. 18. Wyspy oraz przymuliska powsta∏e w spo-
sób naturalny na wodach powierzchniowych stanowià
w∏asnoÊç w∏aÊciciela wody.

Art. 19. 1. Starorzecza oraz grunt powsta∏y w wyni-
ku wykonania budowli regulacyjnych pozostajà w∏a-
snoÊcià dotychczasowego w∏aÊciciela wody.

2. Grunt powsta∏y na skutek trwa∏ego, naturalnego
lub sztucznego odk∏adu na obszarach wód morza tery-
torialnego lub morskich wód wewn´trznych pozostaje
w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa. 

3. Grunt, o którym mowa w ust. 2, mo˝e podlegaç
obrotowi cywilnoprawnemu na warunkach okreÊlo-
nych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543).

Art. 20. 1. Grunty pokryte wodami stanowiàce w∏a-
snoÊç Skarbu Paƒstwa, niezb´dne do realizacji przed-
si´wzi´ç zwiàzanych z:

1) energetykà wodnà,

2) transportem wodnym,

3) wydobywaniem kamienia, ˝wiru, piasku oraz in-
nych materia∏ów lub wycinaniem roÊlin z wody, 

4) wykonaniem infrastruktury transportowej, 

5) wykonaniem infrastruktury przemys∏owej, komu-
nalnej lub rolnej, 

6) dzia∏alnoÊcià rekreacyjno-us∏ugowà

— oddaje si´ w u˝ytkowanie za op∏atà rocznà, z za-
strze˝eniem ust. 3. 

2. Umowa u˝ytkowania wymaga formy aktu nota-
rialnego, a do jej zawarcia upowa˝nione sà odpowied-
nio organy, o których mowa w art. 11 ust. 1. 

3. Zwalnia si´ z op∏aty rocznej, o której mowa
w ust. 1, grunty pokryte wodami oddawane w u˝ytko-
wanie jednostkom organizacyjnym zarzàdzajàcym wo-
dami w imieniu Skarbu Paƒstwa lub przeznaczone pod
wykonanie urzàdzeƒ melioracji wodnych podstawo-
wych. 

4. Oddanie w u˝ytkowanie gruntów pokrytych wo-
dami w wyniku wykonania budowli pi´trzàcych wyma-
ga zgody w∏aÊciciela tych budowli. 

5. Warunkiem oddania w u˝ytkowanie gruntów,
o których mowa w ust. 1, jest posiadanie przez u˝yt-
kownika pozwolenia wodnoprawnego, je˝eli jest ono
wymagane przepisami ustawy.

6. Umowa u˝ytkowania mo˝e zostaç w ka˝dym cza-
sie rozwiàzana przez ka˝dà ze stron w przypadku cof-
ni´cia lub wygaÊni´cia pozwolenia wodnoprawnego
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albo ograniczenia pozwolenia, o ile ograniczenie to do-
tyczy∏o przedmiotu u˝ytkowania.

7. W sprawach nieuregulowanych dotyczàcych
u˝ytkowania stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodek-
su cywilnego.

8. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç op∏at rocznych za oddanie w u˝ytkowa-
nie gruntów pokrytych wodami, uwzgl´dniajàc rodzaj
dzia∏alnoÊci, na potrzeby której nast´puje oddanie
w u˝ytkowanie, przy czym maksymalna op∏ata roczna
za 1 m2 gruntu nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 10% najni˝sze-
go wynagrodzenia za prac´ pracowników, okreÊlonego
na podstawie odr´bnych przepisów dla roku poprzed-
niego. 

9. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem
ust. 10, stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.

10. Op∏aty za oddanie w u˝ytkowanie gruntów pod
wodami, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, stano-
wià dochód Êrodka specjalnego Prezesa Krajowego Za-
rzàdu Gospodarki Wodnej. 

Rozdzia∏ 3

Obowiàzki w∏aÊcicieli wody oraz w∏aÊcicieli innych
nieruchomoÊci

Art. 21. 1. Utrzymywanie wód stanowi obowiàzek
ich w∏aÊciciela.

2. Obowiàzek utrzymywania tworzàcych brzeg wo-
dy budowli lub murów nieb´dàcych urzàdzeniami
wodnymi nale˝y do ich w∏aÊcicieli, a w kosztach utrzy-
mania tych budowli lub murów w∏aÊciciel wody
uczestniczy proporcjonalnie do odnoszonych korzyÊci.
Podzia∏u kosztów dokonuje, w drodze decyzji, organ
w∏aÊciwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Art. 22. 1. Utrzymywanie Êródlàdowych wód po-
wierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworze-
niu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub
remoncie istniejàcych budowli regulacyjnych w celu
zapewnienia swobodnego sp∏ywu wód oraz lodów,
a tak˝e w∏aÊciwych warunków korzystania z wody.

2. Zak∏ady, które przez wprowadzanie Êcieków do
wód lub urzàdzeƒ wodnych albo w inny sposób przy-
czyniajà si´ do wzrostu kosztów utrzymania tych wód
lub urzàdzeƒ, ponoszà takà cz´Êç kosztów, w jakiej na-
stàpi∏ ten wzrost. Podzia∏u kosztów dokonuje, w drodze
decyzji, organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia wod-
noprawnego. 

Art. 23. Utrzymywanie morskich wód wewn´trz-
nych oraz brzegu morskiego polega na budowie, utrzy-
mywaniu i ochronie umocnieƒ brzegowych oraz utrzy-
mywaniu zabudowy ochronnej w obr´bie pasa tech-
nicznego ustanowionego przepisami ustawy o obsza-
rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej.

Art. 24. Utrzymywanie Êródlàdowych wód po-
wierzchniowych oraz morskich wód wewn´trznych
i brzegu morskiego nie mo˝e naruszaç istniejàcego do-

brego stanu ekologicznego tych wód oraz warunków
wynikajàcych z ochrony wód.

Art. 25. Zabrania si´ niszczenia lub uszkadzania
brzegów Êródlàdowych wód powierzchniowych, two-
rzàcych brzeg wody budowli lub murów nieb´dàcych
urzàdzeniami wodnymi oraz gruntów pod Êródlàdowy-
mi wodami powierzchniowymi. 

Art. 26. Do obowiàzków w∏aÊciciela Êródlàdowych
wód powierzchniowych nale˝y:

1) zapewnienie utrzymywania w nale˝ytym stanie
technicznym koryt cieków naturalnych oraz kana-
∏ów,

2) dba∏oÊç o utrzymanie dobrego stanu ekologiczne-
go wód, 

3) regulowanie stanu wód lub przep∏ywów w ciekach
naturalnych oraz kana∏ach stosownie do mo˝liwo-
Êci wynikajàcych ze znajdujàcych si´ na nich urzà-
dzeƒ wodnych oraz warunków hydrologicznych,

4) zapewnienie swobodnego sp∏ywu wód powodzio-
wych oraz lodów, 

5) wspó∏udzia∏ w odbudowywaniu ekosystemów zde-
gradowanych przez niew∏aÊciwà eksploatacj´ za-
sobów wodnych, 

6) umo˝liwienie wykonywania obserwacji i pomiarów
hydrologiczno-meteorologicznych oraz hydroge-
ologicznych.

Art. 27. 1. Zabrania si´ grodzenia nieruchomoÊci
przyleg∏ych do powierzchniowych wód publicznych
w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 1,5 m od linii brzegu, a tak-
˝e zakazywania lub uniemo˝liwiania przechodzenia
przez ten obszar.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy gro-
dzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na
podstawie ustawy oraz obr´bów hodowlanych ustano-
wionych na podstawie przepisów ustawy o rybactwie
Êródlàdowym. 

Art. 28. 1. W∏aÊciciel nieruchomoÊci przyleg∏ej do
powierzchniowych wód publicznych jest obowiàzany
umo˝liwiç dost´p do wody na potrzeby wykonywania
robót zwiàzanych z utrzymywaniem wód oraz dla usta-
wiania znaków ˝eglugowych lub hydrologiczno-mete-
orologicznych urzàdzeƒ pomiarowych. 

2. W∏aÊciciel nieruchomoÊci przyleg∏ej do wód ob-
j´tych powszechnym korzystaniem jest obowiàzany
zapewniç dost´p do wody w sposób umo˝liwiajàcy to
korzystanie; cz´Êci nieruchomoÊci umo˝liwiajàce do-
st´p do wody wyznacza zarzàd gminy w drodze decy-
zji. 

3. W∏aÊcicielowi nieruchomoÊci, o którym mowa
w ust. 1, przys∏uguje odszkodowanie odpowiednio od
w∏aÊciciela wody lub w∏aÊciciela hydrologiczno-mete-
orologicznych urzàdzeƒ pomiarowych, a w∏aÊcicielowi
nieruchomoÊci, o którym mowa w ust. 2 — z bud˝etu
gminy, na warunkach okreÊlonych w ustawie. 

Art. 29. 1. W∏aÊciciel gruntu, o ile przepisy ustawy
nie stanowià inaczej, nie mo˝e:
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1) zmieniaç stanu wody na gruncie, a zw∏aszcza kie-
runku odp∏ywu znajdujàcej si´ na jego gruncie wo-
dy opadowej ani kierunku odp∏ywu ze êróde∏ — ze
szkodà dla gruntów sàsiednich,

2) odprowadzaç wód oraz Êcieków na grunty sàsied-
nie. 

2. Na w∏aÊcicielu gruntu cià˝y obowiàzek usuni´cia
przeszkód oraz zmian w odp∏ywie wody, powsta∏ych
na jego gruncie wskutek przypadku lub dzia∏ania osób
trzecich, ze szkodà dla gruntów sàsiednich. 

3. Je˝eli spowodowane przez w∏aÊciciela gruntu
zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wp∏ywajà na
grunty sàsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta
mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç w∏aÊcicielowi gruntu
przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzà-
dzeƒ zapobiegajàcych szkodom. 

Art. 30. 1. W∏aÊciciele gruntów mogà, w drodze pi-
semnej ugody, ustaliç zmiany stanu wody na gruntach,
je˝eli zmiany te nie wp∏ynà szkodliwie na inne nieru-
chomoÊci lub na gospodark´ wodnà; ugoda nie mo˝e
dotyczyç wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi. 

2. Realizacja postanowieƒ ugody jest mo˝liwa po
zatwierdzeniu, w drodze decyzji, odpowiednio przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta; z wnioskiem
o zatwierdzenie ugody wyst´pujà umawiajàcy si´ w∏a-
Êciciele gruntów.

DZIA¸ II

Korzystanie z wód

Art. 31. 1. Korzystanie z wód polega na ich u˝ywa-
niu na potrzeby ludnoÊci oraz gospodarki.

2. Korzystanie z wód nie mo˝e powodowaç pogor-
szenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od
nich zale˝nych, a tak˝e marnotrawstwa wody, marno-
trawstwa energii wody, ani wyrzàdzaç szkód.

3. Korzystanie z wód polega na korzystaniu po-
wszechnym, zwyk∏ym lub szczególnym.

4. Przepisy ustawy dotyczàce korzystania z wód
stosuje si´ odpowiednio do:

1) nawadniania lub odwadniania gruntów,

2) odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych
oraz zak∏adów górniczych,

3) u˝ytkowania wód znajdujàcych si´ w rowach,

4) wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi, 

5) wprowadzania do urzàdzeƒ kanalizacyjnych Êcie-
ków zawierajàcych substancje szczególnie szkodli-
we dla Êrodowiska wodnego, okreÊlone na podsta-
wie art. 45 ust. 1 pkt 1,

6) rolniczego wykorzystania Êcieków, 

7) wydobywania z wód powierzchniowych kamienia,
˝wiru, piasku oraz innych materia∏ów, a tak˝e wyci-
nania roÊlin z wód lub brzegu. 

Art. 32. Wody podziemne, z zastrze˝eniem art. 33,
wykorzystuje si´ przede wszystkim:

1) do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do
spo˝ycia oraz na cele socjalno-bytowe,

2) na potrzeby produkcji artyku∏ów ˝ywnoÊciowych
oraz farmaceutycznych.

Art. 33. 1. Dopuszczalne jest korzystanie z ka˝dej
wody w rozmiarze i w czasie wynikajàcym z konieczno-
Êci:

1) zwalczania powa˝nych awarii, kl´sk ˝ywio∏owych,
po˝arów lub innych miejscowych zagro˝eƒ, 

2) zapobie˝enia powa˝nemu niebezpieczeƒstwu gro-
˝àcemu ˝yciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacz-
nej wartoÊci, którego w inny sposób nie mo˝na
uniknàç.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do morskich
wód wewn´trznych Zatoki Gdaƒskiej oraz wód morza
terytorialnego.

Art. 34. 1. Ka˝demu przys∏uguje prawo do po-
wszechnego korzystania ze Êródlàdowych powierzch-
niowych wód publicznych, morskich wód wewn´trz-
nych wraz z wodami Zatoki Gdaƒskiej i z wód morza te-
rytorialnego, je˝eli przepisy nie stanowià inaczej.

2. Powszechne korzystanie z wód s∏u˝y do zaspoka-
jania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego
lub rolnego, bez stosowania specjalnych urzàdzeƒ
technicznych, a tak˝e do wypoczynku, uprawiania tury-
styki, sportów wodnych oraz, na zasadach okreÊlonych
w przepisach odr´bnych, amatorskiego po∏owu ryb.

3. Powszechne korzystanie z wód nie obejmuje:

1) wydobywania kamienia, ˝wiru, piasku oraz innych
materia∏ów z morskich wód wewn´trznych wraz
z wodami Zatoki Gdaƒskiej oraz z wód morza tery-
torialnego, 

2) wycinania roÊlin z wód lub brzegu,

3) wydobywania kamienia i ˝wiru z potoków górskich.

4. Wydobywanie kamienia, ˝wiru, piasku oraz in-
nych materia∏ów w granicach powszechnego korzysta-
nia z wód mo˝e odbywaç si´, po uzyskaniu zgody w∏a-
Êciciela wody, w miejscach wyznaczonych przez rad´
gminy w drodze uchwa∏y.

Art. 35. 1. Rada powiatu mo˝e, w drodze uchwa∏y,
w celu zaspokajania niezb´dnych potrzeb spo∏ecznych
wprowadziç powszechne korzystanie, s∏u˝àce zaspo-
kajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego
lub rolnego, z wód powierzchniowych innych ni˝ wy-
mienione w art. 34 ust. 1, ustalajàc jednoczeÊnie do-
puszczalny zakres tego korzystania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w∏aÊcicie-
lowi wody przys∏uguje z bud˝etu powiatu odszkodo-
wanie na warunkach okreÊlonych w ustawie.

Art. 36. 1. W∏aÊcicielowi gruntu przys∏uguje prawo
do zwyk∏ego korzystania z wód stanowiàcych jego w∏a-
snoÊç oraz z wody podziemnej znajdujàcej si´ w jego
gruncie; prawo to nie stanowi prawa do wykonywania
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urzàdzeƒ wodnych bez wymaganego pozwolenia wod-
noprawnego. 

2. Zwyk∏e korzystanie z wód s∏u˝y zaspokojeniu po-
trzeb w∏asnego gospodarstwa domowego oraz gospo-
darstwa rolnego, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Nie stanowi zwyk∏ego korzystania z wód:

1) nawadnianie gruntów lub upraw wodà podziemnà
za pomocà deszczowni,

2) korzystanie z wody podziemnej, je˝eli urzàdzenia
do poboru wody umo˝liwiajà pobór w iloÊci wi´k-
szej ni˝ 5 m3 na dob´, 

3) korzystanie z wód na potrzeby dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,

4) wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych
Êcieków, je˝eli ich iloÊç jest wi´ksza ni˝ 5 m3 na do-
b´. 

Art. 37. Szczególnym korzystaniem z wód jest ko-
rzystanie wykraczajàce poza korzystanie powszechne
lub zwyk∏e, w szczególnoÊci:

1) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych
lub podziemnych,

2) wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi,

3) przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód pod-
ziemnych,

4) pi´trzenie oraz retencjonowanie Êródlàdowych
wód powierzchniowych,

5) korzystanie z wód do celów energetycznych,

6) korzystanie z wód do celów ˝eglugi oraz sp∏awu,

7) wydobywanie z wód kamienia, ˝wiru, piasku oraz
innych materia∏ów, a tak˝e wycinanie roÊlin z wód
lub brzegu,

8) rybackie korzystanie ze Êródlàdowych wód po-
wierzchniowych.

DZIA¸ III

Ochrona wód 

Rozdzia∏ 1

Zasady ochrony wód

Art. 38. 1. Wody podlegajà ochronie, niezale˝nie od
tego, czyjà stanowià w∏asnoÊç. 

2. Celem ochrony wód jest utrzymywanie lub po-
prawa jakoÊci wód, biologicznych stosunków w Êrodo-
wisku wodnym i na obszarach zalewowych, tak aby
wody osiàgn´∏y co najmniej dobry stan ekologiczny
i w zale˝noÊci od potrzeb nadawa∏y si´ do:

1) zaopatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do
spo˝ycia,

2) bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz
umo˝liwia∏y ich migracj´,

3) rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych. 

3. Ochrona wód polega w szczególnoÊci na: 

1) unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia
wód, w szczególnoÊci zanieczyszczenia substancja-
mi szczególnie szkodliwymi dla Êrodowiska wod-
nego,

2) zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych
przep∏ywów wody albo naturalnych poziomów
zwierciad∏a wody.

4. Ochrona wód jest realizowana z uwzgl´dnieniem
postanowieƒ dzia∏u I i dzia∏u III w tytule II oraz dzia∏ów
I—III w tytule III ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska.

Art. 39. Zabrania si´ wprowadzania Êcieków:

1) bezpoÊrednio do poziomów wodonoÊnych wód
podziemnych,

2) do wód powierzchniowych oraz do ziemi:
a) je˝eli by∏oby to sprzeczne z warunkami wynika-

jàcymi z utworzenia obszarów chronionych,
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz.
1085 i Nr 110, poz. 1189), stref oraz obszarów
ochronnych ustanowionych na podstawie
art. 58 i 60,

b) w pasie technicznym, o którym mowa w art. 23, 
c) w obr´bie kàpielisk, pla˝ publicznych nad woda-

mi oraz w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 1 km od ich
granic,

3) do wód stojàcych,

4) do jezior oraz do ich dop∏ywów, je˝eli czas dop∏ywu
Êcieków do jeziora by∏by krótszy ni˝ jedna doba,

5) do ziemi, je˝eli stopieƒ oczyszczenia Êcieków lub
mià˝szoÊç warstwy gruntu nad zwierciad∏em wód
podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód
przed zanieczyszczeniem.

Art. 40. 1. Zabrania si´:

1) wprowadzania do wód odpadów, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628), oraz ciek∏ych odchodów
zwierz´cych, 

2) sp∏awiania do wód Êniegu wywo˝onego z terenów
zanieczyszczonych, a w szczególnoÊci z centrów
miast, terenów przemys∏owych, terenów sk∏ado-
wych, baz transportowych, dróg o du˝ym nat´˝e-
niu ruchu wraz z parkingami, oraz jego sk∏adowa-
nia na terenach po∏o˝onych mi´dzy wa∏em prze-
ciwpowodziowym a linià brzegu wody lub w odle-
g∏oÊci mniejszej ni˝ 50 m od linii brzegu wody,

3) lokalizowania na obszarach bezpoÊredniego zagro-
˝enia powodzià inwestycji zaliczanych do przedsi´-
wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodo-
wisko, gromadzenia Êcieków, odchodów zwierz´-
cych, Êrodków chemicznych, a tak˝e innych mate-
ria∏ów, które mogà zanieczyÊciç wody, prowadze-
nia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególnoÊci ich sk∏adowania,

4) mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz
nad brzegami tych wód, 
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5) pobierania z wód powierzchniowych wody bezpo-
Êrednio do opryskiwaczy rolniczych oraz ich mycia
w tych wodach,

6) u˝ywania farb produkowanych na bazie zwiàzków
organiczno-cynowych (TBT) do konserwacji tech-
nicznych konstrukcji podwodnych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie do-
tyczà wykorzystywania gruzu, mas ziemnych oraz skal-
nych przy wykonywaniu robót zwiàzanych z utrzymy-
waniem lub regulacjà wód, a tak˝e lokalizowania inwe-
stycji gospodarki rybackiej. 

3. Dyrektor regionalnego zarzàdu gospodarki wod-
nej mo˝e, w drodze decyzji, zwolniç od zakazu, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 3, w cz´Êci dotyczàcej groma-
dzenia Êcieków, a tak˝e innych materia∏ów, prowadze-
nia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, je˝eli wy-
stàpi istotna potrzeba ekonomiczna lub spo∏eczna,
a zwolnienie to nie spowoduje zagro˝enia dla jakoÊci
wód w przypadku wystàpienia powodzi.

Art. 41. 1. Âcieki wprowadzane do wód lub do zie-
mi w ramach zwyk∏ego albo szczególnego korzystania
z wód, oczyszczone w stopniu wymaganym przepisa-
mi ustawy, nie mogà:

1) zawieraç:
a) odpadów oraz zanieczyszczeƒ p∏ywajàcych,
b) dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT),

wielopierÊcieniowych chlorowanych dwufenyli
(PCB) oraz wielopierÊcieniowych chlorowanych
trójfenyli (PCT),

c) chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzà-
cych z obiektów, w których leczeni sà chorzy na
choroby zakaêne, 

2) powodowaç w tych wodach:
a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich

biocenozie,
b) zmian naturalnej m´tnoÊci, barwy, zapachu,
c) formowania si´ osadów lub piany.

2. Zabrania si´ rozcieƒczania Êcieków wodà w celu
uzyskania ich stanu oraz sk∏adu zgodnego z przepisa-
mi.

Art. 42. 1. Wprowadzajàcy Êcieki do wód lub do zie-
mi sà obowiàzani zapewniç ochron´ wód przed zanie-
czyszczeniem, w szczególnoÊci przez budow´ i eksplo-
atacj´ urzàdzeƒ s∏u˝àcych tej ochronie, a tam, gdzie
jest to celowe, powtórne wykorzystanie oczyszczonych
Êcieków. Wybór miejsca i sposobu wykorzystania albo
usuwania Êcieków powinien minimalizowaç negatyw-
ne oddzia∏ywania na Êrodowisko.

2. Obiekt budowlany lub zespó∏ takich obiektów,
których u˝ytkowanie jest zwiàzane z wprowadzaniem
Êcieków do wód lub do ziemi, nie mo˝e zostaç oddany
do u˝ytkowania, je˝eli nie zosta∏y spe∏nione wymaga-
nia, o których mowa w art. 76 ustawy — Prawo ochro-
ny Êrodowiska.

3. Budow´ urzàdzeƒ s∏u˝àcych do zaopatrzenia
w wod´ realizuje si´ jednoczeÊnie z rozwiàzaniem

spraw gospodarki Êciekowej, w szczególnoÊci przez
budow´ systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni Êcie-
ków.

4. W miejscach, gdzie budowa systemów kanaliza-
cyjnych nie przynios∏aby korzyÊci dla Êrodowiska lub
powodowa∏aby nadmierne koszty, nale˝y stosowaç
systemy indywidualne lub inne rozwiàzania zapewnia-
jàce ochron´ Êrodowiska. 

Art. 43. 1. Aglomeracje o równowa˝nej liczbie
mieszkaƒców powy˝ej 2000 powinny byç wyposa˝one
w sieci kanalizacyjne dla Êcieków komunalnych zakoƒ-
czone oczyszczalniami Êcieków, zgodnie z ustaleniami
krajowego programu oczyszczania Êcieków komunal-
nych.

2. Aglomeracja oznacza teren na którym zaludnie-
nie lub dzia∏alnoÊç gospodarcza sà wystarczajàco
skoncentrowane, aby Êcieki komunalne by∏y zbierane
i przekazywane do oczyszczalni Êcieków komunalnych,
natomiast przez jednego równowa˝nego mieszkaƒca
rozumie si´ ∏adunek substancji organicznych biolo-
gicznie rozk∏adalnych wyra˝ony jako wskaênik pi´cio-
dobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen
w iloÊci 60 g tlenu na dob´. 

3. Krajowy program oczyszczania Êcieków komu-
nalnych, którego integralnà cz´Êç stanowi wykaz aglo-
meracji, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz niezb´d-
nych przedsi´wzi´ç w zakresie budowy i modernizacji
zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni Êcieków
komunalnych sporzàdza minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska, a zatwierdza Rada Ministrów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska przed-
k∏ada co dwa lata Radzie Ministrów sprawozdanie
z wykonania krajowego programu oczyszczania Êcie-
ków komunalnych. 

5. Przepisy ust. 1—4 nie naruszajà obowiàzku gmin
w zakresie usuwania i oczyszczania Êcieków komunal-
nych wynikajàcych z przepisów o samorzàdzie gmin-
nym.

Art. 44. 1. Âcieki bytowe oraz Êcieki komunalne lub
przemys∏owe o sk∏adzie zbli˝onym do Êcieków byto-
wych, a tak˝e Êcieki, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt
14 lit. f), mogà byç oczyszczane przez ich rolnicze wy-
korzystanie.

2. Przez rolnicze wykorzystanie Êcieków, o którym
mowa w ust. 1, rozumie si´ zastosowanie Êcieków do
nawadniania oraz nawo˝enia u˝ytków rolnych oraz sta-
wów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb. 

3. Roczne i sezonowe dawki Êcieków wykorzysty-
wanych rolniczo nie mogà przekroczyç zapotrzebowa-
nia roÊlin na azot, potas, wod´ oraz utrudniaç przebie-
gu procesów samooczyszczania si´ gleby. 

4. Zabrania si´ rolniczego wykorzystania Êcieków:

1) gdy grunt jest zamarzni´ty do g∏´bokoÊci 30 cm lub
przykryty Êniegiem, z wyjàtkiem dna stawów ziem-
nych wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb,
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2) na gruntach wykorzystywanych do upraw roÊlin,
przeznaczonych do spo˝ycia w stanie surowym,

3) na gruntach, w których zwierciad∏o wód podziem-
nych znajduje si´ p∏ycej ni˝ 1,5 m od powierzchni
ziemi lub od dna rowu rozprowadzajàcego Êcieki, 

4) na obszarach o spadku terenu wi´kszym ni˝:
a) 10% dla gruntów ornych,
b) 20% dla ∏àk, pastwisk oraz plantacji drzew le-

Ênych. 

Art. 45. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki wodnej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) substancje szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska
wodnego, powodujàce zanieczyszczenie wód, któ-
re powinno byç eliminowane (wykaz I), oraz sub-
stancje szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska wod-
nego, powodujàce zanieczyszczenie wód, które po-
winno byç ograniczane (wykaz II),

2) metodyki referencyjne badania stopnia biodegra-
dacji substancji powierzchniowoczynnych zawar-
tych w produktach, których stosowanie mo˝e mieç
wp∏yw na jakoÊç wód,

3) warunki, jakie nale˝y spe∏niç przy wprowadzaniu
Êcieków do wód lub do ziemi oraz w celu rolnicze-
go wykorzystania Êcieków, a tak˝e miejsce i cz´sto-
tliwoÊç pobierania próbek Êcieków, metodyki refe-
rencyjne analizy i sposób oceny, czy Êcieki odpo-
wiadajà wymaganym warunkom.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodar-
ki mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dopuszczal-
ne masy substancji, które mogà byç odprowadzane
w Êciekach przemys∏owych, w jednym lub wi´cej okre-
sach, przypadajàce na jednostk´ masy wykorzystywa-
nego surowca, materia∏u, paliwa lub powstajàcego
produktu.

3. Ministrowie, wydajàc rozporzàdzenia, o których
mowa w ust. 1 i 2, uwzgl´dnià:

1) w∏aÊciwoÊci substancji szczególnie szkodliwych dla
Êrodowiska wodnego, a zw∏aszcza ich toksycznoÊç,
trwa∏oÊç w Êrodowisku, zdolnoÊç do bioakumulacji
oraz zagro˝enie, jakie mogà one powodowaç dla
wód oraz ˝ycia lub zdrowia ludzi,

2) obecny stan wód i ich podatnoÊç na eutrofizacj´,

3) efektywnoÊç usuwania zanieczyszczeƒ ze Êcieków
w procesach ich oczyszczania,

4) rozwój technik umo˝liwiajàcych stopniowe zmniej-
szanie emisji,

5) po∏o˝enie, rzeêb´ terenu i rodzaj gleb na obszarach,
na których mo˝e byç stosowane rolnicze wykorzy-
stanie Êcieków.

4. Ministrowie, wydajàc rozporzàdzenie, o którym
mowa w ust. 1, b´dà si´ kierowaç potrzebà:

1) zapobie˝enia zagro˝enia dla ˝ycia i zdrowia ludzi
powodowanego wprowadzaniem do wód substan-
cji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska wodne-
go,

2) zapewnienia 75% redukcji ca∏kowitego ∏adunku
azotu i fosforu w Êciekach komunalnych pochodzà-
cych z ca∏ego terytorium paƒstwa w celu ochrony
wód powierzchniowych, w tym wód morskich,
przed eutrofizacjà,

3) minimalizacji kosztów oczyszczania Êcieków komu-
nalnych przy osiàgni´ciu celów zak∏adanych
w pkt 2,

4) spe∏nienia wymagaƒ zdrowotnych dotyczàcych
˝ywnoÊci i pasz na terenach rolniczego wykorzy-
stania Êcieków.

5. Zasady post´powania z osadami Êciekowymi
okreÊlajà przepisy ustawy o odpadach.

Art. 46. 1. Zak∏ady pobierajàce wod´ oraz przezna-
czajàce Êcieki do rolniczego wykorzystania obowiàza-
ne sà prowadziç pomiary ich iloÊci i jakoÊci. 

2. Obowiàzki w zakresie pomiarów iloÊci i jakoÊci
Êcieków wprowadzanych do wód lub do ziemi okreÊla-
jà przepisy ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska.

3. Zak∏ady wprowadzajàce Êcieki do wód lub do 
ziemi mogà zostaç obowiàzane do prowadzenia po-
miarów jakoÊci:

1) wód powierzchniowych powy˝ej i poni˝ej miejsca
zrzutu Êcieków,

2) wód podziemnych.

4. Zak∏ady pobierajàce wod´ w iloÊci wi´kszej ni˝
100 m3 na dob´ sà obowiàzane do dokonywania syste-
matycznego pomiaru iloÊci pobieranej wody.

Art. 47. 1. Produkcj´ rolnà prowadzi si´ w sposób
ograniczajàcy i zapobiegajàcy zanieczyszczaniu wód
zwiàzkami azotu pochodzàcymi ze êróde∏ rolniczych,
przy czym przez zwiàzki azotu rozumie si´ wszelkie
substancje zawierajàce azot, z wyjàtkiem gazowego
azotu czàsteczkowego. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska,
bioràc pod uwag´ wymagania, o których mowa
w ust. 1, opracuje zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej
i upowszechni te zasady, w szczególnoÊci w drodze or-
ganizowania szkoleƒ dla rolników.

3. Dyrektor regionalnego zarzàdu gospodarki wod-
nej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wody powierzch-
niowe i podziemne wra˝liwe na zanieczyszczenie
zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych oraz obszary
szczególnie nara˝one, z których odp∏yw azotu ze êróde∏
rolniczych do tych wód nale˝y ograniczyç, uwzgl´dnia-
jàc:

1) zawartoÊç zwiàzków azotu w wodach powierzch-
niowych i podziemnych, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem wód pobieranych do zaopatrzenia ludno-
Êci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia, 

2) stopieƒ eutrofizacji Êródlàdowych wód powierzch-
niowych, morskich wód wewn´trznych i wód przy-
brze˝nych, dla których czynnikiem eutrofizacji jest
azot, 
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3) charakterystyk´ terenu, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem: rodzaju dzia∏alnoÊci rolniczej, struktury
u˝ytków rolnych, koncentracji produkcji zwierz´-
cej, rodzaju gleb i klimatu. 

4. Wody i obszary, o których mowa w ust. 3, podda-
je si´ co 4 lata weryfikacji w celu uwzgl´dnienia zmian
czynników nieprzewidzianych podczas ich wyznacza-
nia.

5. Wyznaczenia i weryfikacji wód i obszarów, o któ-
rych mowa w ust. 3, dokonuje si´ w oparciu o pomia-
ry dokonywane w ramach paƒstwowego monitoringu
Êrodowiska. 

6. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska do-
konuje, co 4 lata, oceny stopnia eutrofizacji Êródlàdo-
wych wód powierzchniowych, morskich wód we-
wn´trznych i wód przybrze˝nych.

7. Dla ka˝dego z obszarów, o którym mowa w ust. 3,
w ciàgu 2 lat od jego wyznaczenia dyrektor regionalne-
go zarzàdu gospodarki wodnej opracuje program dzia-
∏aƒ majàcych na celu ograniczenie odp∏ywu azotu ze
êróde∏ rolniczych, o którym mowa w art. 84 ustawy —
Prawo ochrony Êrodowiska; program wprowadzany
jest w drodze rozporzàdzenia dyrektora regionalnego
zarzàdu gospodarki wodnej.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnictwa
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw rozwoju wsi,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) kryteria wyznaczania wód wra˝liwych na zanie-
czyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych,

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowia-
daç programy dzia∏aƒ majàcych na celu ogranicze-
nie odp∏ywu azotu ze êróde∏ rolniczych.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, okreÊla-
jàc:

1) kryteria wyznaczania wód wra˝liwych na zanie-
czyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych,
uwzgl´dni w szczególnoÊci dopuszczalne st´˝enie
azotanów w wodach stanowiàcych êród∏o poboru
wody przeznaczonej do spo˝ycia oraz podatnoÊç
wód na eutrofizacj´,

2) szczegó∏owe wymagania, jakim powinny odpowia-
daç programy dzia∏aƒ, wska˝e w szczególnoÊci:
a) rodzaj i zakres dzia∏aƒ, jakie mogà byç wprowa-

dzone do obowiàzkowego stosowania w obsza-
rach szczególnie nara˝onych, dotyczàcych
w szczególnoÊci stosowania nawozów, przecho-
wywania nawozów naturalnych, sposobu go-
spodarowania gruntami,

b) terminy wprowadzania poszczególnych dzia∏aƒ
w ˝ycie i okresy ich obowiàzywania,

c) wzory dokumentów stosowanych w celu kontro-
li i monitorowania oraz dokumentowania reali-
zacji dzia∏aƒ wynikajàcych z programu i efektów
wdra˝ania programu,

3) tryb opracowania programów, uwzgl´dni potrzeb´
wszechstronnych konsultacji projektów progra-

mów, w szczególnoÊci z organizacjami spo∏ecz-
no-zawodowymi rolników.

Art. 48. 1. Âcieki ze statku, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3,
usuwa si´ do urzàdzenia odbiorczego na làdzie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do statków bez na-
p´du mechanicznego o iloczynie d∏ugoÊci i szerokoÊci
nieprzekraczajàcym 20 m2 lub o nap´dzie mechanicz-
nym o mocy silników do 20 kW, niewyposa˝onych
w urzàdzenia sanitarne, a u˝ywanych wy∏àcznie do ce-
lów sportowych oraz rekreacyjnych.

3. Warunki ochrony morskich wód wewn´trznych
oraz wód morza terytorialnego przed zanieczyszcze-
niem ze statków i innych obiektów morskich okreÊlajà
przepisy ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobiega-
niu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47,
poz. 243 i z 2000 r. Nr 109, poz. 1156).

Art. 49. 1. Oceny jakoÊci wód powierzchniowych
i podziemnych dokonuje si´ w ramach paƒstwowego
monitoringu Êrodowiska.

2. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska pro-
wadzi okresowe badania kontrolne jakoÊci wód po-
wierzchniowych i podziemnych. 

3. Gdy jest to uzasadnione specyfikà badaƒ, obo-
wiàzki dotyczàce prowadzenia badania jakoÊci wód po-
wierzchniowych i podziemnych wykonuje G∏ówny In-
spektor Ochrony Ârodowiska.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodar-
ki wodnej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) klasyfikacj´ dla prezentowania stanu:
a) wód powierzchniowych, bioràc w szczególnoÊci

za podstaw´ elementy: biologiczne, hydrolo-
giczne, morfologiczne, chemiczne i fizyczno-
-chemiczne,

b) wód podziemnych, bioràc za podstaw´ elemen-
ty iloÊciowe i chemiczne,

2) sposób prowadzenia monitoringu stanu wód po-
wierzchniowych i podziemnych, uwzgl´dniajàcy:
a) kryteria wyznaczania punktów poboru próbek do

badaƒ,
b) zakres i cz´stotliwoÊç badaƒ,
c) wybór elementów jakoÊci,
d) dodatkowe wymogi monitoringu dla obszarów

chronionych,
e) metodyki referencyjne badaƒ oraz warunki za-

pewnienia jakoÊci danych,
f) sposób oceny wyników badaƒ,
g) zakres badaƒ, o których mowa w ust. 3,

3) sposób interpretacji wyników i prezentacji stanu
wód powierzchniowych i podziemnych.

5. Minister, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mo-
wa w ust. 4, b´dzie si´ kierowaç istniejàcymi metody-
kami badaƒ oraz oceny jakoÊci wód, a tak˝e potrzebà
zapewnienia wiarygodnoÊci prezentowanych informa-
cji o stanie jakoÊci wód.
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Art. 50. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki wodnej oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymaga-
nia, jakim powinny odpowiadaç wody powierzchnio-
we wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´
przeznaczonà do spo˝ycia, a tak˝e cz´stotliwoÊç pobie-
rania próbek wody, metodyki referencyjne analiz i spo-
sób oceny, czy wody odpowiadajà wymaganym wa-
runkom.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodar-
ki wodnej oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw rolnic-
twa, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania, ja-
kim powinny odpowiadaç wody Êródlàdowe b´dàce
Êrodowiskiem ̋ ycia ryb w warunkach naturalnych oraz
morskie wody wewn´trzne i wody przybrze˝ne b´dàce
Êrodowiskiem ˝ycia skorupiaków i mi´czaków, a tak˝e
cz´stotliwoÊç pobierania próbek wody, metodyki refe-
rencyjne analiz i sposób oceny, czy wody odpowiada-
jà wymaganym warunkom.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki
wodnej oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw gospo-
darki morskiej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
magania, jakim powinna odpowiadaç woda w kàpieli-
skach, a tak˝e cz´stotliwoÊç pobierania próbek wody,
metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy wody
odpowiadajà wymaganym warunkom, oraz sposób in-
formowania ludnoÊci o jakoÊci wody w kàpieliskach.

4. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa:

1) w ust. 1 — minister uwzgl´dni podzia∏ wód na 3 ka-
tegorie w dostosowaniu do standardowych proce-
sów uzdatniania, jakim wody z uwagi na ich zanie-
czyszczenie muszà byç poddane w celu uzyskania
wody przeznaczonej do spo˝ycia, a tak˝e b´dzie si´
kierowa∏ efektywnoÊcià tych procesów oraz potrze-
bà sukcesywnej poprawy jakoÊci wód wykorzysty-
wanych do poboru wody przeznaczonej do spo˝y-
cia,

2) w ust. 2 — minister uwzgl´dni podzia∏ wód na wo-
dy dla ryb ∏ososiowatych oraz wody dla ryb karpio-
watych i b´dzie si´ kierowa∏ potrzebà ochrony po-
pulacji ryb przed szkodliwymi skutkami zanieczysz-
czenia wody, a ponadto b´dzie mia∏ na uwadze
ochron´ zdrowia konsumentów ryb oraz produk-
tów wytwarzanych ze skorupiaków i mi´czaków,
a tym samym potrzeb´ zabezpieczenia okreÊlo-
nych populacji skorupiaków i mi´czaków przed
szkodliwymi skutkami wprowadzania zanieczysz-
czeƒ do wód morskich,

3) w ust. 3 — minister uwzgl´dni ochron´ zdrowia pu-
blicznego, potrzeb´ sukcesywnej poprawy jakoÊci
wody w kàpieliskach oraz potrzeb´ dostarczania
spo∏eczeƒstwu informacji w tym zakresie.

5. Wody powierzchniowe, które nie spe∏niajà wy-
magaƒ okreÊlonych na podstawie ust. 1, nie mogà byç
wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´
przeznaczonà do spo˝ycia. Mogà one byç u˝yte do te-
go celu tylko w sytuacjach wyjàtkowych, pod warun-

kiem zastosowania odpowiednich procedur, w tym
mieszania z wodami innego pochodzenia, gwarantujà-
cych spe∏nienie wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci wody
przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi okreÊlonych na
podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadza-
niu Êcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozdzia∏ 2

Strefy oraz obszary ochronne 

Art. 51. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoÊci
wody ujmowanej do zaopatrzenia ludnoÊci w wod´
przeznaczonà do spo˝ycia oraz zaopatrzenia zak∏adów
wymagajàcych wody wysokiej jakoÊci, a tak˝e ze
wzgl´du na ochron´ zasobów wodnych, mogà byç
ustanawiane:

1) strefy ochronne uj´ç wody,

2) obszary ochronne zbiorników wód Êródlàdowych.

Art. 52. 1. Stref´ ochronnà uj´cia wody, zwanà da-
lej „strefà ochronnà”, stanowi obszar, na którym obo-
wiàzujà zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie u˝yt-
kowania gruntów oraz korzystania z wody. 

2. Stref´ ochronnà dzieli si´ na teren ochrony:

1) bezpoÊredniej,

2) poÊredniej.

3. Dopuszcza si´ ustanowienie strefy ochronnej
obejmujàcej wy∏àcznie teren ochrony bezpoÊredniej,
je˝eli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami hy-
drogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfolo-
gicznymi oraz zapewnia koniecznà ochron´ ujmowa-
nej wody.

Art. 53. 1. Na terenie ochrony bezpoÊredniej uj´ç
wód podziemnych oraz powierzchniowych zabronione
jest u˝ytkowanie gruntów do celów niezwiàzanych
z eksploatacjà uj´cia wody.

2. Na terenie ochrony bezpoÊredniej uj´ç wód na-
le˝y: 

1) odprowadzaç wody opadowe w sposób uniemo˝li-
wiajàcy przedostawanie si´ ich do urzàdzeƒ s∏u˝à-
cych do poboru wody,

2) zagospodarowaç teren zielenià,

3) odprowadzaç poza granic´ terenu ochrony bezpo-
Êredniej Êcieki z urzàdzeƒ sanitarnych, przeznaczo-
nych do u˝ytku osób zatrudnionych przy obs∏udze
urzàdzeƒ s∏u˝àcych do poboru wody,

4) ograniczyç do niezb´dnych potrzeb przebywanie
osób niezatrudnionych przy obs∏udze urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do poboru wody.

3. Teren ochrony bezpoÊredniej nale˝y ogrodziç,
a jego granice przebiegajàce przez wody powierzch-
niowe oznaczyç za pomocà rozmieszczonych w wi-
docznych miejscach sta∏ych znaków stojàcych lub p∏y-
wajàcych; na ogrodzeniu oraz znakach nale˝y umieÊciç
tablice zawierajàce informacje o uj´ciu wody i zakazie
wst´pu osób nieupowa˝nionych. 
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Art. 54. 1. Na terenach ochrony poÊredniej mo˝e
byç zabronione lub ograniczone wykonywanie robót
oraz innych czynnoÊci powodujàcych zmniejszenie
przydatnoÊci ujmowanej wody lub wydajnoÊci uj´cia,
a w szczególnoÊci:

1) wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi, 

2) rolnicze wykorzystanie Êcieków,

3) przechowywanie lub sk∏adowanie odpadów pro-
mieniotwórczych,

4) stosowanie nawozów oraz Êrodków ochrony roÊlin,

5) budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych,

6) wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów
ziemnych,

7) lokalizowanie zak∏adów przemys∏owych oraz ferm
chowu lub hodowli zwierzàt,

8) lokalizowanie magazynów produktów ropopo-
chodnych oraz innych substancji, a tak˝e rurocià-
gów do ich transportu,

9) lokalizowanie sk∏adowisk odpadów komunalnych
lub przemys∏owych,

10) mycie pojazdów mechanicznych,

11) urzàdzanie parkingów, obozowisk oraz kàpielisk,

12) lokalizowanie nowych uj´ç wody,

13) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zw∏ok
zwierz´cych.

2. Na terenach ochrony poÊredniej uj´cia wody
podziemnej, oprócz zakazów lub ograniczeƒ, o których
mowa w ust. 1, mo˝e byç zabronione lub ograniczone:

1) wydobywanie kopalin,

2) wykonywanie odwodnieƒ budowlanych lub górni-
czych.

3. Na terenie ochrony poÊredniej uj´cia wody po-
wierzchniowej, oprócz zakazów lub ograniczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, mo˝e byç zabronione lub ograni-
czone:

1) lokalizowanie budownictwa mieszkalnego oraz tu-
rystycznego,

2) u˝ywanie samolotów do przeprowadzania zabie-
gów rolniczych,

3) urzàdzanie pryzm kiszonkowych,

4) chów lub hodowla ryb, ich dokarmianie lub zan´ca-
nie,

5) pojenie oraz wypasanie zwierzàt,

6) wydobywanie kamienia, ˝wiru, piasku oraz innych
materia∏ów, a tak˝e wycinanie roÊlin z wód lub
brzegu,

7) uprawianie sportów wodnych,

8) u˝ytkowanie statków o nap´dzie spalinowym.

4. Na w∏aÊcicieli gruntów po∏o˝onych na terenie
ochrony poÊredniej mo˝e byç na∏o˝ony obowiàzek sto-
sowania odpowiednich upraw rolnych lub leÊnych,
a tak˝e zlikwidowania nieczynnych studni oraz, na ich
koszt, ognisk zanieczyszczeƒ wody.

5. Przy ustalaniu zakazów, nakazów i ograniczeƒ
dotyczàcych u˝ytkowania gruntów na terenie ochrony
poÊredniej nale˝y uwzgl´dniç warunki infiltracji zanie-
czyszczeƒ do poziomu wodonoÊnego, z którego woda
jest ujmowana.

Art. 55. 1. Teren ochrony poÊredniej uj´cia wód
podziemnych obejmuje obszar zasilania uj´cia wody;
je˝eli czas przep∏ywu wody od granicy obszaru zasila-
nia do uj´cia jest d∏u˝szy od 25 lat, strefa ochronna po-
winna obejmowaç obszar wyznaczony 25-letnim cza-
sem wymiany wody w warstwie wodonoÊnej.

2. Teren ochrony poÊredniej uj´cia wód podziem-
nych wyznacza si´ na podstawie ustaleƒ zawartych
w dokumentacji hydrogeologicznej tego uj´cia. 

Art. 56. 1. Stref´ ochronnà uj´cia wód powierzch-
niowych okreÊla si´ tak, aby trwale zapewniç jakoÊç
wody zgodnà z przepisami wydanymi na podstawie
art. 50 ust. 1 oraz aby zabezpieczyç wydajnoÊç uj´cia
wody.

2. Stref´ ochronnà wyznacza si´ na podstawie wy-
ników przeprowadzonych badaƒ hydrologicznych, hy-
drograficznych i geomorfologicznych obszaru zasila-
nia uj´cia.

3. Strefa ochronna uj´cia wody z potoku górskiego
lub z górnego biegu rzeki mo˝e obejmowaç ca∏à zlew-
ni´ cieku powy˝ej uj´cia wody.

Art. 57. 1. Granice terenu ochrony poÊredniej uj´-
cia wody nale˝y oznaczyç przez umieszczenie, w punk-
tach przeci´cia si´ granic ze szlakami komunikacyjny-
mi oraz w innych charakterystycznych punktach tere-
nu, tablic zawierajàcych informacje o ustanowieniu
strefy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory tablic informacyjnych,
o których mowa w ust. 1 oraz w art. 53 ust. 3, a w szcze-
gólnoÊci ich rozmiar, kszta∏t, kolor, wzór i wielkoÊç na-
pisu.

Art. 58. 1. Stref´ ochronnà, z zastrze˝eniem ust. 5,
ustanawia, w drodze rozporzàdzenia, dyrektor regio-
nalnego zarzàdu gospodarki wodnej, na wniosek
i koszt w∏aÊciciela uj´cia wody, wskazujàc zakazy, naka-
zy, ograniczenia oraz obszary, na których obowiàzujà,
stosownie do przepisów art. 52—57.

2. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej uj´cia
wody zawiera:

1) uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochron-
nej oraz propozycje granic wraz z planem sytuacyj-
nym, 

2) charakterystyk´ technicznà uj´cia wody,

3) propozycje zakazów, nakazów i ograniczeƒ dotyczà-
cych u˝ytkowania gruntów oraz korzystania z wód
na terenach ochrony poÊredniej.

3. Do wniosku o ustanowienie strefy ochronnej uj´-
cia wody podziemnej do∏àcza si´ dokumentacj´ hydro-
geologicznà. 
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4. Obowiàzek, o którym mowa w art. 53 ust. 3
i art. 57 ust. 1, nale˝y do w∏aÊciciela uj´cia wody. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 52 ust. 3,
stref´ ochronnà obejmujàcà wy∏àcznie teren ochrony
bezpoÊredniej ustanawia, na wniosek i koszt w∏aÊcicie-
la uj´cia wody, w drodze decyzji, organ w∏aÊciwy do
wydania pozwolenia wodnoprawnego; kopi´ wydanej
decyzji organ przekazuje w∏aÊciwemu dyrektorowi re-
gionalnego zarzàdu gospodarki wodnej.

Art. 59. 1. Obszary ochronne zbiorników wód Êród-
làdowych, zwane dalej „obszarami ochronnymi”, sta-
nowià obszary, na których obowiàzujà zakazy, nakazy
oraz ograniczenia w zakresie u˝ytkowania gruntów lub
korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód
przed degradacjà.

2. Na obszarach ochronnych mo˝na zabroniç wzno-
szenia obiektów budowlanych oraz wykonywania ro-
bót lub innych czynnoÊci, które mogà spowodowaç
trwa∏e zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szcze-
gólnoÊci lokalizowania inwestycji zaliczonych do
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko.

Art. 60. Obszar ochronny ustanawia, w drodze roz-
porzàdzenia, dyrektor regionalnego zarzàdu gospodar-
ki wodnej, na podstawie planu gospodarowania woda-
mi na obszarze dorzecza, wskazujàc zakazy, nakazy lub
ograniczenia oraz obszary, na których obowiàzujà, sto-
sownie do przepisów art. 59. 

Art. 61. 1. Za szkody poniesione w zwiàzku z wpro-
wadzeniem w strefie ochronnej zakazów, nakazów oraz
ograniczeƒ w zakresie u˝ytkowania gruntów lub korzy-
stania z wód w∏aÊcicielowi nieruchomoÊci po∏o˝onej
w tej strefie przys∏uguje odszkodowanie od w∏aÊcicie-
la uj´cia wody na zasadach okreÊlonych w ustawie.

2. Zasady wyp∏aty odszkodowaƒ w wyniku ograni-
czenia sposobu korzystania z nieruchomoÊci w zwiàz-
ku z ustanowieniem obszarów ochronnych zbiorników
wód Êródlàdowych okreÊlajà przepisy o ochronie Êro-
dowiska.

DZIA¸ IV

Budownictwo wodne

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 62. 1. Budownictwo wodne polega na wykony-
waniu oraz utrzymywaniu urzàdzeƒ wodnych.

2. Przepisy art. 63—66 nie naruszajà przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085 i Nr 110, poz. 1190). 

Art. 63. 1. Przy projektowaniu, wykonywaniu oraz
utrzymywaniu urzàdzeƒ wodnych nale˝y kierowaç si´
zasadà zrównowa˝onego rozwoju, a w szczególnoÊci
zachowaniem dobrego stanu ekologicznego wód i cha-

rakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebà zachowa-
nia istniejàcej rzeêby terenu oraz biologicznych stosun-
ków w Êrodowisku wodnym i na obszarach zalewo-
wych.

2. Budowle pi´trzàce powinny umo˝liwiaç migracj´
ryb, o ile jest to uzasadnione lokalnymi warunkami Êro-
dowiska. 

3. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotyczàcych
dóbr kultury, zawartych w ustawie z dnia 15 lutego
1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98,
poz. 1150 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

Art. 64. 1. Utrzymywanie urzàdzeƒ wodnych pole-
ga na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach
w celu zachowania ich funkcji. 

2. W∏aÊciciel urzàdzenia wodnego znajdujàcego si´
na Êródlàdowych wodach powierzchniowych jest obo-
wiàzany do zapewnienia obs∏ugi, bezpieczeƒstwa oraz
w∏aÊciwego funkcjonowania tego urzàdzenia,
z uwzgl´dnieniem wymagaƒ wynikajàcych z warun-
ków utrzymywania wód.

3. W∏aÊciciel budowli pi´trzàcej jest obowiàzany za-
pewniç prowadzenie badaƒ i pomiarów umo˝liwiajà-
cych ocen´ stanu oraz bezpieczeƒstwa budowli,
a w szczególnoÊci:

1) stanów wód podziemnych, ich filtracji przez bu-
dowl´, przez pod∏o˝e oraz w otoczeniu budowli,

2) wytrzyma∏oÊci budowli oraz pod∏o˝a, 

3) stanu urzàdzeƒ upustowych,

4) zmian na górnym i na dolnym stanowisku budo-
wli.

4. W ramach realizacji obowiàzku, o którym mowa
w ust. 3, budowle pi´trzàce stanowiàce w∏asnoÊç Skar-
bu Paƒstwa, zaliczone na podstawie przepisów ustawy
— Prawo budowlane do I lub II klasy, poddaje si´ okre-
sowym badaniom wykonywanym przez oÊrodek tech-
nicznej kontroli zapór Instytutu Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej. 

5. Zak∏ad, który wzniós∏ urzàdzenie wodne bez wy-
maganego pozwolenia wodnoprawnego, jest obowià-
zany do jego rozebrania na w∏asny koszt.

Art. 65. 1. Zabrania si´:

1) niszczenia lub uszkadzania urzàdzeƒ wodnych, 

2) utrudniania przep∏ywu wody w zwiàzku z wykony-
waniem lub utrzymywaniem urzàdzeƒ wodnych, 

3) wykonywania w pobli˝u urzàdzeƒ wodnych robót
oraz innych czynnoÊci, które mogà powodowaç
w szczególnoÊci:
a) niedopuszczalne osiadanie urzàdzeƒ wodnych

lub ich cz´Êci,
b) pojawienie si´ szczelin, rys lub p´kni´ç w korpu-

sach oraz koronach zapór, ok∏adzinach betono-
wych, szybach, sztolniach oraz przep∏awkach dla
ryb,

c) nadmiernà filtracj´ wody,
d) uszkodzenie budowli regulacyjnych, 
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e) unieruchomienie zamkni´ç budowli pi´trzàcych
lub upustowych,

f) erozj´ gruntu powy˝ej oraz poni˝ej urzàdzeƒ
wodnych,

g) osuwanie si´ gruntu przy urzàdzeniach wod-
nych,

h) zmniejszenie statecznoÊci lub wytrzyma∏oÊci
urzàdzeƒ wodnych albo ich przydatnoÊci gospo-
darczej,

i) uszkodzenie wylotów urzàdzeƒ kanalizacyjnych,
s∏u˝àcych do wprowadzania Êcieków do wód lub
do ziemi,

j) uszkodzenie urzàdzeƒ pomiarowych,
k) uszkodzenie znaków usytuowanych na wodach.

2. W∏aÊciciel urzàdzenia wodnego jest obowiàzany
do oznaczenia obszaru obj´tego zakazami, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, tablicami zawierajàcymi informa-
cj´ o zakazach, stosownie do ustaleƒ pozwolenia wod-
noprawnego.

Art. 66. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, Êródlàdowe wody powierzchniowe uznane
za ̋ eglowne, zwane dalej Êródlàdowymi drogami wod-
nymi. 

2. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊliç Êródlàdowe drogi wodne lub ich odcinki wy-
magajàce modernizacji lub przebudowy wed∏ug klas
Êródlàdowych dróg wodnych ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdo-
wej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085)
oraz mo˝e wyodr´bniç Êródlàdowe drogi wodne prze-
znaczone lub u˝ywane wy∏àcznie do sportu, rekreacji
lub przewozu osób. 

3. Wydajàc rozporzàdzenia, o których mowa
w ust. 1 i 2, Rada Ministrów kierowaç si´ b´dzie potrze-
bami Êródlàdowego transportu wodnego i ˝eglugo-
wym wykorzystaniem Êródlàdowych dróg wodnych
przez statki. 

4. Inwestycje polegajàce na budowie lub przebudo-
wie urzàdzeƒ wodnych, urzàdzeƒ komunikacyjnych lub
przesy∏owych prowadzonych przez Êródlàdowe drogi
wodne, a tak˝e roboty regulacyjne i inne, mogàce mieç
wp∏yw na te drogi, powinny spe∏niaç warunki projek-
towe okreÊlone dla klasy ustalonej dla danej drogi
wodnej lub jej odcinka. 

Rozdzia∏ 2

Regulacja koryt cieków naturalnych

Art. 67. 1. Regulacja koryt cieków naturalnych, zwa-
na dalej „regulacjà wód”, s∏u˝y poprawie warunków
korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej. 

2. Regulacja wód polega na podejmowaniu przed-
si´wzi´ç, których zakres wykracza poza dzia∏ania zwià-
zane z utrzymywaniem wód, a w szczególnoÊci na
kszta∏towaniu przekroju pod∏u˝nego i poprzecznego
oraz uk∏adu poziomego koryta cieku naturalnego.

3. Regulacja wód powinna zapewniç dynamicznà
równowag´ koryta cieku naturalnego. 

Art. 68. 1. Zak∏ad, który otrzyma∏ pozwolenie wod-
noprawne na regulacj´ wód, ponosi tak˝e koszt rozbu-
dowy lub przebudowy urzàdzeƒ wodnych, a w∏aÊciciel
tych urzàdzeƒ uczestniczy w kosztach stosownie do
uzyskanych korzyÊci. 

2. Zak∏ad, o którym mowa w ust. 1, ponosi tak˝e
koszty ograniczenia lub cofni´cia pozwolenia wodno-
prawnego posiadanego przez inny zak∏ad, je˝eli jest to
niezb´dne do wykonania regulacji wód.

3. Ustalenia i podzia∏u kosztów, o których mowa
w ust. 1 i 2, dokonuje, w drodze decyzji, organ w∏aÊci-
wy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na regu-
lacj´ wód. 

Art. 69. Przepisy art. 67 i 68 stosuje si´ odpowied-
nio do zabudowy potoków górskich, kszta∏towania no-
wych koryt cieków naturalnych oraz do wykonywania
polderów przeciwpowodziowych. 

Rozdzia∏ 3

Melioracje wodne

Art. 70. 1. Melioracje wodne polegajà na regulacji
stosunków wodnych w celu polepszenia zdolnoÊci pro-
dukcyjnej gleby, u∏atwienia jej uprawy oraz na ochro-
nie u˝ytków rolnych przed powodziami. 

2. Urzàdzenia melioracji wodnych dzielà si´ na
podstawowe i szczegó∏owe, w zale˝noÊci od ich funk-
cji i parametrów.

3. Ewidencj´ wód, o których mowa w art. 11 ust. 2
pkt 2, urzàdzeƒ melioracji wodnych oraz zmeliorowa-
nych gruntów prowadzi marsza∏ek województwa; ewi-
dencja jest udost´pniana nieodp∏atnie organom admi-
nistracji publicznej.

4. Przy planowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywa-
niu urzàdzeƒ melioracji wodnych, podstawowych
i szczegó∏owych, nale˝y kierowaç si´ potrzebà zacho-
wania zró˝nicowanych biocenoz polnych i ∏àkowych.

Art. 71. 1. Do urzàdzeƒ melioracji wodnych podsta-
wowych zalicza si´:

1) budowle pi´trzàce, budowle upustowe oraz obiek-
ty s∏u˝àce do ujmowania wód, 

2) stopnie wodne, zbiorniki wodne, 

3) kana∏y, wraz z budowlami zwiàzanymi z nimi funk-
cjonalnie,

4) rurociàgi o Êrednicy co najmniej 0,6 m, 

5) budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe, 

6) stacje pomp, z wyjàtkiem stacji wykorzystywanych
do nawodnieƒ ciÊnieniowych 

— je˝eli s∏u˝à celom, o których mowa w art. 70 ust. 1. 

2. Przepisy dotyczàce urzàdzeƒ melioracji wodnych
podstawowych stosuje si´ odpowiednio do budowli
wstrzymujàcych erozj´ wodnà oraz do dróg dojazdo-
wych, niezb´dnych do w∏aÊciwego u˝ytkowania obsza-
rów zmeliorowanych. 
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Art. 72. Urzàdzenia melioracji wodnych podstawo-
wych wykonywane sà na koszt Skarbu Paƒstwa i sta-
nowià jego w∏asnoÊç.

Art. 73. 1. Do urzàdzeƒ melioracji wodnych szcze-
gó∏owych zalicza si´: 

1) rowy, wraz z budowlami zwiàzanymi z nimi funkcjo-
nalnie, drenowania oraz deszczownie z pompami
przenoÊnymi,

2) rurociàgi o Êrednicy poni˝ej 0,6 m,

3) stacje pomp do nawodnieƒ ciÊnieniowych, 

4) ziemne stawy rybne oraz groble na obszarach na-
wadnianych, 

5) systemy nawodnieƒ grawitacyjnych

— je˝eli s∏u˝à celom, o których mowa w art. 70 ust. 1.

2. Przepisy dotyczàce urzàdzeƒ melioracji wodnych
szczegó∏owych stosuje si´ odpowiednio do:

1) fitomelioracji oraz agromelioracji, 

2) systemów przeciwerozyjnych,

3) zagospodarowania zmeliorowanych trwa∏ych ∏àk
lub pastwisk, 

4) zagospodarowania nieu˝ytków przeznaczonych na
trwa∏e ∏àki lub pastwiska. 

Art. 74. 1. Wykonywanie urzàdzeƒ melioracji wod-
nych szczegó∏owych nale˝y do w∏aÊcicieli gruntów.

2. Urzàdzenia melioracji wodnych szczegó∏owych
mogà byç wykonywane na koszt Skarbu Paƒstwa, je˝e-
li:

1) teren cechuje du˝e rozdrobnienie gospodarstw rol-
nych,

2) urzàdzeniom melioracji wodnych szczegó∏owych
grozi dekapitalizacja,

3) warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest regulacja
stosunków wodnych w glebie

— przy czym w∏aÊciciele gruntów, na które urzàdzenia
te wywierajà korzystny wp∏yw, zwani dalej „zaintere-
sowanymi w∏aÊcicielami gruntów”, zwracajà cz´Êç
kosztów w formie op∏aty melioracyjnej; zwrot ten sta-
nowi dochód bud˝etu paƒstwa.

3. Rozstrzygni´cie w sprawie, o której mowa
w ust. 2, podejmuje, w drodze decyzji, marsza∏ek woje-
wództwa, w uzgodnieniu z wojewodà, na wniosek za-
interesowanych w∏aÊcicieli gruntów lub spó∏ki wodnej. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, marsza∏ek wo-
jewództwa ustala wysokoÊç op∏aty melioracyjnej ka˝-
demu zainteresowanemu w∏aÊcicielowi gruntu, pro-
porcjonalnie do powierzchni gruntów, na które korzyst-
ny wp∏yw wywierajà urzàdzenia melioracji wodnych
szczegó∏owych. Po zakoƒczeniu procesu inwestycyjne-
go i rozliczeniu wartoÊci wykonanych robót marsza∏ek
województwa, w drodze decyzji, koryguje w czasie 9
miesi´cy ustalonà wysokoÊç op∏aty melioracyjnej, od-
powiednio do wysokoÊci poniesionych kosztów inwe-
stycji oraz zmian w projekcie technicznym, dokona-
nych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Decyzj´, o której mowa w ust. 3, podaje si´ do
publicznej wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty
w danej miejscowoÊci oraz poprzez umieszczenie jej,
na co najmniej 14 dni, na tablicach og∏oszeƒ w urz´-
dach gmin.

6. W∏aÊciciel gruntów, którego dotyczy decyzja,
o której mowa w ust. 3, jest obowiàzany umo˝liwiç
wejÊcie na grunt oraz do obiektów budowlanych w ce-
lu zaprojektowania i wykonania urzàdzeƒ melioracyj-
nych.

Art. 75. 1. Programowanie, planowanie, nadzoro-
wanie wykonywania urzàdzeƒ melioracji wodnych
szczegó∏owych, w trybie okreÊlonym w art. 74 ust. 2,
urzàdzeƒ melioracji wodnych podstawowych oraz
utrzymywanie melioracji wodnych podstawowych,
a tak˝e wykonywanie uprawnieƒ, o których mowa
w art. 74 ust. 3 i 4, nale˝y do marsza∏ka województwa.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, marsza∏ek wo-
jewództwa realizuje jako zadania z zakresu administra-
cji rzàdowej.

Art. 76. 1. W przypadku wykonania urzàdzeƒ melio-
racji wodnych szczegó∏owych na podstawie art. 74,
w∏aÊcicielowi gruntu przys∏uguje, z zastrze˝eniem
ust. 2, odszkodowanie za szkody powsta∏e w trakcie ro-
bót zwiàzanych z wykonywaniem urzàdzeƒ melioracji
wodnych szczegó∏owych, na zasadach okreÊlonych
w ustawie, z tym ˝e roszczenie o odszkodowanie
przedawnia si´ z up∏ywem trzech miesi´cy od dnia,
w którym poszkodowany dowiedzia∏ si´ o powstaniu
szkody. 

2. W∏aÊcicielowi gruntu odnoszàcemu korzyÊci
z wykonania urzàdzeƒ melioracji wodnych szczegó∏o-
wych nie przys∏uguje odszkodowanie za zaj´cie gruntu
pod te urzàdzenia, a tak˝e za szkody w uprawach rol-
nych zwiàzane z wykonywaniem tych urzàdzeƒ, je˝eli
szkody te powsta∏y przy prawid∏owej organizacji i tech-
nologii robót.

Art. 77. 1. Utrzymywanie urzàdzeƒ melioracji wod-
nych szczegó∏owych nale˝y do zainteresowanych w∏a-
Êcicieli gruntów, a je˝eli urzàdzenia te sà obj´te dzia∏al-
noÊcià spó∏ki wodnej — do tej spó∏ki. 

2. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia wodno-
prawnego mo˝e ustalaç, w drodze decyzji, proporcjo-
nalnie do korzyÊci odnoszonych przez w∏aÊcicieli grun-
tu, szczegó∏owe zakresy i terminy wykonywania obo-
wiàzku, o którym mowa w ust. 1, stosownie do pozwo-
lenia wodnoprawnego lub instrukcji utrzymania syste-
mu urzàdzeƒ melioracji wodnych.

Art. 78. 1. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki i tryb ustalania wysokoÊci oraz po-
boru op∏aty melioracyjnej.

2. Rada Ministrów, realizujàc ustalenia ust. 1, uza-
le˝ni wysokoÊç op∏aty melioracyjnej od rodzajów urzà-
dzeƒ melioracji wodnych szczegó∏owych, wielkoÊci ob-
szaru korzystnego oddzia∏ywania urzàdzeƒ melioracji
wodnych szczegó∏owych, stawek op∏aty przypadajà-
cych na 1 ha tego obszaru, kosztów budowy urzàdzeƒ,
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przynale˝noÊci u˝ytkowników zmeliorowanych u˝yt-
ków rolnych do spó∏ki wodnej, przy czym: 

1) dla urzàdzeƒ odwadniajàcych oraz nawadniajà-
cych, z wyjàtkiem nawodnieƒ ciÊnieniowych, op∏a-
ta melioracyjna b´dzie zale˝na od wielkoÊci obsza-
ru korzystnego oddzia∏ywania urzàdzeƒ melioracji
wodnych szczegó∏owych i stawki jednostkowej
op∏aty melioracyjnej okreÊlonej w formie jednost-
kowych zrycza∏towanych stawek wyra˝onych w ki-
logramach ˝yta przypadajàcych na hektar zmelio-
rowanych u˝ytków rolnych; maksymalne stawki
nie mogà przekroczyç 5000 kg/ha; za cen´ ˝yta b´-
dzie przyjmowana Êrednia cena skupu ˝yta stano-
wiàca podstaw´ obliczania podatku rolnego,

2) dla urzàdzeƒ do nawodnieƒ ciÊnieniowych, ziem-
nych stawów rybnych, odbudowy oraz moderniza-
cji pojedynczych urzàdzeƒ w systemach meliora-
cyjnych op∏ata melioracyjna nie b´dzie ni˝sza ni˝
30% i nie wy˝sza ni˝ 80% kosztów wykonania tych
urzàdzeƒ,

3) op∏ata melioracyjna b´dzie wnoszona w rocznych
równych ratach w terminie zale˝nym od rodzaju
melioracji, jednak nie d∏u˝szym ni˝ 15 lat,

4) przynale˝noÊç do spó∏ki wodnej b´dzie stanowi∏a
podstaw´ do zmniejszenia wysokoÊci op∏aty me-
lioracyjnej o 15%.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób:

1) prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 70
ust. 3,

2) ustalania obszaru, na który wywierajà korzystny
wp∏yw urzàdzenia melioracji wodnych szczegó∏o-
wych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, ustala-
jàc sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa
w art. 70 ust. 3, uwzgl´dni potrzeb´ stworzenia bazy in-
formacyjnej do planowania odbudowy, modernizacji
oraz utrzymania wód, o których mowa w art. 11 ust. 2
pkt 2, i urzàdzeƒ melioracji wodnych, zawierajàcej da-
ne dotyczàce rodzajów, iloÊci, lokalizacji oraz parame-
trów technicznych wód i urzàdzeƒ melioracji wodnych
lub obszarów zmeliorowanych, a tak˝e wska˝e sposób
jej prowadzenia.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, okre-
Êlajàc sposób ustalania obszaru, na który wywierajà
korzystny wp∏yw urzàdzenia melioracji wodnych szcze-
gó∏owych, b´dzie uwzgl´dnia∏ zasi´g wp∏ywu poszcze-
gólnych rodzajów urzàdzeƒ melioracji wodnych szcze-
gó∏owych na popraw´ zdolnoÊci produkcyjnej gleby.

DZIA¸ V

Ochrona przed powodzià oraz suszà

Art. 79. Ochron´ przed powodzià oraz suszà prowa-
dzi si´ zgodnie z planami ochrony przeciwpowodzio-
wej oraz przeciwdzia∏ania skutkom suszy na obszarze
paƒstwa.

Art. 80. Ochron´ ludzi i mienia przed powodzià oraz
suszà realizuje si´ w szczególnoÊci przez: 

1) zachowanie i tworzenie wszelkich systemów reten-
cji wód, budow´ i rozbudow´ zbiorników retencyj-
nych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych
oraz polderów przeciwpowodziowych, 

2) racjonalne retencjonowanie wód oraz u˝ytkowanie
budowli przeciwpowodziowych, a tak˝e sterowa-
nie przep∏ywami wód, 

3) funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebez-
piecznymi zjawiskami zachodzàcymi w atmosferze
oraz hydrosferze, 

4) kszta∏towanie zagospodarowania przestrzennego
dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowa-
nie oraz utrzymywanie wa∏ów przeciwpowodzio-
wych, a tak˝e kana∏ów ulgi. 

Art. 81. Ochrona przed powodzià oraz suszà jest za-
daniem organów administracji rzàdowej i samorzàdo-
wej.

Art. 82. 1. Obszary nara˝one na niebezpieczeƒstwo
powodzi obejmujà: 

1) obszary bezpoÊredniego zagro˝enia powodzià,
w szczególnoÊci tereny mi´dzy wa∏em przeciwpo-
wodziowym a linià brzegu, stref´ wybrze˝a mor-
skiego oraz stref´ przep∏ywów wezbraƒ powodzio-
wych okreÊlonà w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego na podstawie studium,
o którym mowa w ust. 2,

2) obszary potencjalnego zagro˝enia powodzià, obej-
mujàce tereny nara˝one na zalanie w przypadku:
a) przelania si´ wód przez koron´ wa∏u przeciwpo-

wodziowego, 
b) zniszczenia lub uszkodzenia wa∏ów przeciwpo-

wodziowych, 
c) zniszczenia lub uszkodzenia budowli pi´trzàcych

albo budowli ochronnych pasa technicznego.

2. Dla obszarów nieobwa∏owanych nara˝onych na
niebezpieczeƒstwo powodzi dyrektor regionalnego 
zarzàdu gospodarki wodnej sporzàdza studium okre-
Êlajàce w szczególnoÊci granice obszarów bezpoÊred-
niego zagro˝enia powodzià, uwzgl´dniajàce cz´stotli-
woÊç wyst´powania powodzi, ukszta∏towanie dolin
rzecznych i tarasów zalewowych, stref´ przep∏ywu
wezbraƒ powodziowych, tereny zagro˝one osuwiska-
mi skarp lub zboczy, tereny depresyjne oraz bezodp∏y-
wowe. 

3. Obszary, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z mini-
strami w∏aÊciwymi do spraw: administracji publicznej,
spraw wewn´trznych, gospodarki morskiej oraz roz-
woju wsi, kierujàc si´: 

1) klasà obiektu pi´trzàcego lub klasà wa∏u przeciwpo-
wodziowego, okreÊlonych przepisami ustawy —
Prawo budowlane, 

2) ukszta∏towaniem i budowà geologicznà terenów
poni˝ej obiektu pi´trzàcego lub w rejonie wa∏u
przeciwpowodziowego, 

3) zagospodarowaniem terenu, a w szczególnoÊci
wià˝àcym si´ z nim potencjalnym zagro˝eniem ˝y-
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cia ludzi oraz wielkoÊcià mogàcych powstaç szkód
i strat. 

Art. 83. 1. Na obszarach bezpoÊredniego zagro˝e-
nia powodzià zabrania si´ wykonywania robót oraz
czynnoÊci, które mogà utrudniç ochron´ przed powo-
dzià, a w szczególnoÊci:

1) wykonywania urzàdzeƒ wodnych oraz wznoszenia
innych obiektów budowlanych,

2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjàtkiem plantacji
wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roÊlin-
noÊci stanowiàcej element zabudowy biologicznej
dolin rzecznych lub s∏u˝àcej do wzmacniania brze-
gów, obwa∏owaƒ lub odsypisk,

3) zmiany ukszta∏towania terenu, sk∏adowania mate-
ria∏ów oraz wykonywania innych robót, z wyjàt-
kiem robót zwiàzanych z regulacjà lub utrzymywa-
niem wód oraz brzegu morskiego.

2. Dyrektor regionalnego zarzàdu gospodarki wod-
nej mo˝e, w drodze decyzji, na obszarach, o których
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1:

1) zwolniç od zakazów okreÊlonych w ust. 1, 

2) wskazaç sposób uprawy i zagospodarowania grun-
tów oraz rodzaje upraw wynikajàce z wymagaƒ
ochrony przed powodzià, 

3) nakazaç usuni´cie drzew lub krzewów.

3. Na obszarze pasa technicznego decyzje, o któ-
rych mowa w ust. 2, wydaje dyrektor w∏aÊciwego urz´-
du morskiego. 

Art. 84. 1. Obszary, o których mowa w art. 82 ust. 1
i 2, uwzgl´dnia si´ przy sporzàdzaniu planu zagospo-
darowania przestrzennego województwa, studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy, miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu.

2. Dla terenów o szczególnym znaczeniu spo∏ecz-
nym, gospodarczym lub kulturowym, okreÊlonych
w studium, o którym mowa w art. 82 ust. 2, przy spo-
rzàdzaniu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uwzgl´dnia si´ poziom wód maksy-
malnych o prawdopodobieƒstwie wyst´powania raz
na 100 lat.

Art. 85. 1. Dla zapewnienia szczelnoÊci i stabilnoÊci
wa∏ów przeciwpowodziowych zabrania si´:

1) przeje˝d˝ania przez wa∏y oraz wzd∏u˝ korony wa∏ów
pojazdami, konno lub przep´dzania zwierzàt, z wy-
jàtkiem miejsc do tego przeznaczonych,

2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wa-
∏ach oraz w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 3 m od stopy
wa∏u,

3) rozkopywania wa∏ów, wbijania s∏upów, ustawiania
znaków przez nieupowa˝nione osoby,

4) wykonywania obiektów budowlanych, kopania
studni, sadzawek, do∏ów oraz rowów w odleg∏oÊci
mniejszej ni˝ 50 m od stopy wa∏u,

5) uszkadzania darniny lub innych umocnieƒ.

2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje si´
do robót zwiàzanych z utrzymywaniem wa∏ów prze-
ciwpowodziowych.

3. Marsza∏ek województwa mo˝e, w drodze decyzji,
zwolniç od niektórych zakazów okreÊlonych w ust. 1.

4. Starosta mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç usuni´-
cie drzew lub krzewów z wa∏ów przeciwpowodziowych
oraz terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

Art. 86. 1. W przypadku wykonania na wale prze-
ciwpowodziowym lub w jego pobli˝u, albo na obszarze
bezpoÊredniego zagro˝enia powodzià, robót lub in-
nych czynnoÊci, które mogà utrudniç ochron´ przed
powodzià, a nie zosta∏y obj´te decyzjà, o której mowa
w art. 83 ust. 2 pkt 1 lub w art. 85 ust. 3, starosta mo˝e
nakazaç, w drodze decyzji, przywrócenie stanu po-
przedniego na koszt tego, kto je wykona∏.

2. Drogi, urzàdzenia do przep´dzania zwierzàt oraz
przejazdy przez wa∏y przeciwpowodziowe wykonuje na
swój koszt inwestor budujàcy wa∏, a utrzymuje ten, na
którym cià˝y obowiàzek utrzymania drogi, urzàdzenia
lub przejazdu.

3. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów ustawy —
Prawo budowlane. 

Art. 87. 1. W przypadku ostrze˝enia o nadejÊciu fa-
li powodziowej dyrektor regionalnego zarzàdu gospo-
darki wodnej, w drodze decyzji, mo˝e nakazaç zak∏ado-
wi pi´trzàcemu wod´ obni˝enie pi´trzenia wody lub
opró˝nienie zbiornika, bez odszkodowania; decyzji na-
daje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wymaga uzgod-
nienia z w∏aÊciwymi wojewodami; brak stanowiska
w ciàgu 6 godzin uznaje si´ za dokonanie uzgodnienia. 

Art. 88. 1. W przypadku wprowadzenia stanu kl´ski
˝ywio∏owej w celu zapobie˝enia skutkom powodzi lub
suszy dyrektor regionalnego zarzàdu gospodarki wod-
nej mo˝e wprowadziç, w drodze rozporzàdzenia, cza-
sowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególno-
Êci w zakresie poboru wody lub wprowadzania Êcie-
ków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu go-
spodarowania wodà w zbiornikach retencyjnych. 

2. Wprowadzenie czasowych ograniczeƒ, o których
mowa w ust. 1, zawiesza wykonywanie uprawnieƒ wy-
nikajàcych z pozwoleƒ wodnoprawnych; zak∏adom nie
przys∏uguje z tego tytu∏u odszkodowanie. 

DZIA¸ VI

Zarzàdzanie zasobami wodnymi

Rozdzia∏ 1

Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej 
oraz dyrektorzy regionalnych zarzàdów gospodarki

wodnej

Art. 89. 1. Prezes Krajowego Zarzàdu Gospodarki
Wodnej, zwany dalej „Prezesem Krajowego Zarzàdu”,
jest centralnym organem administracji rzàdowej w∏a-
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Êciwym w sprawach gospodarowania wodami,
a w szczególnoÊci w sprawach zarzàdzania wodami
oraz korzystania z wód.

2. Prezes Krajowego Zarzàdu jest powo∏ywany oraz
odwo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów na wnio-
sek ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki wodnej.

3. Zast´pcy Prezesa Krajowego Zarzàdu sà powo∏y-
wani oraz odwo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa Krajo-
wego Zarzàdu.

4. Nadzór ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki wodnej nad dzia∏alnoÊcià Prezesa Krajowego Za-
rzàdu polega w szczególnoÊci na:

1) zatwierdzaniu programów realizacji zadaƒ zwiàza-
nych z utrzymywaniem wód lub urzàdzeƒ wodnych
oraz inwestycji w gospodarce wodnej, 

2) zatwierdzaniu corocznego sprawozdania, o którym
mowa w art. 91, 

3) zatwierdzaniu planu kontroli gospodarowania wo-
dami wykonywanej przez Prezesa Krajowego Za-
rzàdu,

4) polecaniu przeprowadzenia kontroli nieuj´tych
w planie kontroli.

Art. 90. 1. Prezes Krajowego Zarzàdu wykonuje za-
dania okreÊlone ustawà, a w szczególnoÊci:

1) opracowuje plany gospodarowania wodami dla
obszaru paƒstwa, z uwzgl´dnieniem podzia∏u na
obszary dorzeczy,

2) przygotowuje projekt planu ochrony przeciwpowo-
dziowej oraz przeciwdzia∏ania skutkom suszy na
obszarze paƒstwa, 

3) zatwierdza projekt warunków korzystania z wód re-
gionu wodnego, 

4) prowadzi kataster wodny dla obszaru paƒstwa,
z uwzgl´dnieniem podzia∏u na obszary dorzeczy, 

5) sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià dyrektorów re-
gionalnych zarzàdów gospodarki wodnej,
a w szczególnoÊci kontroluje ich dzia∏anie, zatwier-
dza plany dzia∏alnoÊci oraz sprawozdania z ich wy-
konania, a tak˝e poleca przeprowadzenie doraênej
kontroli gospodarowania wodami w regionie wod-
nym, 

6) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem paƒstwo-
wej s∏u˝by hydrologiczno-meteorologicznej oraz
paƒstwowej s∏u˝by hydrogeologicznej, 

7) reprezentuje Skarb Paƒstwa w stosunku do mienia
zwiàzanego z gospodarkà wodnà okreÊlonego
ustawà, a w szczególnoÊci programuje, planuje
i nadzoruje realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z utrzymy-
waniem wód lub urzàdzeƒ wodnych oraz inwesty-
cje w gospodarce wodnej,

8) uzgadnia, w cz´Êci dotyczàcej gospodarki wodnej,
projekty list programów priorytetowych Narodo-
wego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodar-
ki Wodnej, o których mowa w art. 415 ust. 5 pkt 1
ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska.

2. Prezes Krajowego Zarzàdu wykonuje swoje za-
dania przy pomocy Krajowego Zarzàdu Gospodarki
Wodnej, zwanego dalej „Krajowym Zarzàdem”. 

3. Dzia∏ania w zakresie gospodarowania wodami
morskich wód wewn´trznych i wodami morza teryto-
rialnego Prezes Krajowego Zarzàdu wykonuje we
wspó∏pracy z w∏aÊciwymi organami administracji mor-
skiej. 

4. Organizacj´ Krajowego Zarzàdu okreÊla statut
nadany, w drodze rozporzàdzenia, przez Prezesa Rady
Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki wodnej; przy nadawaniu statutu uwzgl´d-
nia si´ zakres dzia∏alnoÊci Krajowego Zarzàdu oraz po-
dzia∏ paƒstwa na obszary dorzeczy.

Art. 91. Prezes Krajowego Zarzàdu sk∏ada ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki wodnej, nie póê-
niej ni˝ do dnia 15 maja nast´pnego roku, coroczne
sprawozdanie z realizacji zadaƒ, o których mowa
w art. 90 ust. 1, oraz udziela informacji w tym zakresie,
a tak˝e przedstawia wnioski w sprawach dotyczàcych
kszta∏towania polityki paƒstwa w zakresie gospodaro-
wania zasobami wodnymi.

Art. 92. 1. Dyrektor regionalnego zarzàdu gospo-
darki wodnej, zwany dalej „dyrektorem regionalnego
zarzàdu”, jest organem administracji rzàdowej nieze-
spolonej w∏aÊciwym w sprawach gospodarowania wo-
dami w regionie wodnym, w zakresie okreÊlonym
w ustawie.

2. W przypadkach okreÊlonych ustawà dyrektor re-
gionalnego zarzàdu wydaje rozporzàdzenia majàce
charakter aktów prawa miejscowego.

3. Do zadaƒ dyrektora regionalnego zarzàdu nale˝y
w szczególnoÊci: 

1) opracowywanie analiz stanu zasobów wodnych
oraz stanu ochrony przed powodzià w regionie
wodnym,

2) opracowywanie warunków korzystania z wód re-
gionu wodnego,

3) opracowywanie projektów planów ochrony prze-
ciwpowodziowej w regionie wodnym, 

4) opiniowanie projektów planów gospodarowania
zasobami wodnymi na obszarze dorzecza,

5) opracowywanie analizy ekonomicznej gospodaro-
wania wodami w regionie wodnym,

6) sporzàdzanie wykazów:
a) wód powierzchniowych i podziemnych, które sà

lub mogà byç wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia, 

b) wód powierzchniowych wykorzystywanych do
celów rekreacyjnych, a w szczególnoÊci do kà-
pieli, 

c) wód powierzchniowych przeznaczonych do by-
towania ryb, skorupiaków i mi´czaków lub in-
nych organizmów w warunkach naturalnych
oraz umo˝liwiajàcych migracje ryb, 

d) wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami
azotu ze êróde∏ rolniczych, 
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7) koordynowanie dzia∏aƒ zwiàzanych z ochronà przed
powodzià oraz suszà w regionie wodnym, w szcze-
gólnoÊci prowadzenie oÊrodków koordynacyjno-in-
formacyjnych ochrony przeciwpowodziowej, 

8) prowadzenie katastru wodnego dla regionu wod-
nego,

9) wyst´powanie na prawach strony w post´powa-
niach administracyjnych, prowadzonych na pod-
stawie przepisów ustawy, w sprawach dotyczàcych
regionu wodnego, 

10) uzgadnianie projektów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, 

11) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do
przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko, 

12) wykonywanie kontroli gospodarowania wodami, 

13) planowanie przedsi´wzi´ç zwiàzanych z odbudo-
wà ekosystemów zdegradowanych przez eksplo-
atacj´ zasobów wodnych,

14) uzgadnianie, w zakresie przedsi´wzi´ç dotyczà-
cych gospodarki wodnej na terenie regionu, pro-
jektów list przedsi´wzi´ç priorytetowych przedk∏a-
danych przez wojewódzkie fundusze ochrony Êro-
dowiska i gospodarki wodnej, o których mowa
w art. 414 ust. 2 pkt 3 ustawy — Prawo ochrony Êro-
dowiska.

4. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu
Paƒstwa, zwiàzanym z gospodarkà wodnà, dyrektor re-
gionalnego zarzàdu realizuje w imieniu Prezesa Krajo-
wego Zarzàdu zadania zwiàzane z utrzymywaniem
wód lub urzàdzeƒ wodnych oraz pe∏ni funkcj´ inwesto-
ra w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym. 

5. Dyrektor regionalnego zarzàdu wykonuje swoje
zadania przy pomocy regionalnego zarzàdu gospodar-
ki wodnej, zwanego dalej „regionalnym zarzàdem”. 

6. Dyrektor regionalnego zarzàdu, dla realizacji za-
daƒ, o których mowa w ust. 4, mo˝e tworzyç jednostki
organizacyjne, w trybie przepisów ustawy z dnia 26 li-
stopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082 i Nr 102, poz. 1116),
ustalajàc szczegó∏owy zakres zadaƒ, siedzib´, obszar
i czas dzia∏ania.

7. Organizacj´ regionalnego zarzàdu okreÊla statut
nadany przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki wodnej na wniosek Prezesa Krajowego Zarzàdu;
przy nadawaniu statutu uwzgl´dnia si´ zakres dzia∏al-
noÊci regionalnego zarzàdu oraz charakter obszaru
dzia∏ania.

Art. 93. 1. Dyrektora regionalnego zarzàdu powo∏u-
je oraz odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki wodnej na wniosek Prezesa Krajowego Zarzàdu,
po zasi´gni´ciu opinii Krajowej Rady Gospodarki Wod-
nej. 

2. Zast´pców dyrektora regionalnego zarzàdu po-
wo∏uje oraz odwo∏uje Prezes Krajowego Zarzàdu na
wniosek dyrektora regionalnego zarzàdu, po zasi´gni´-
ciu opinii rady gospodarki wodnej regionu wodnego. 

Art. 94. Dyrektor regionalnego zarzàdu sk∏ada Pre-
zesowi Krajowego Zarzàdu, nie póêniej ni˝ do dnia
31 marca, coroczne sprawozdanie z realizacji zadaƒ,
o których mowa w art. 92 ust. 3 i 4, uwzgl´dniajàce
dzia∏alnoÊç jednostek, o których mowa w art. 92 ust. 6.

Art. 95. 1. Pracownicy regionalnych zarzàdów oraz
podleg∏ych im jednostek organizacyjnych, o których
mowa w art. 92 ust. 6, zatrudnieni na stanowiskach
okreÊlonych na podstawie ust. 3, obowiàzani sà w trak-
cie wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych do nosze-
nia munduru.

2. Koszty umundurowania ponosi pracodawca.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wodnej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz stanowisk, na
których pracownicy obowiàzani sà do noszenia mundu-
ru, elementy sk∏adowe i wzory mundurów oraz czas ich
u˝ywania, uwzgl´dniajàc rodzaj stanowisk i celowoÊç
umundurowania pracowników zatrudnionych na tych
stanowiskach, a tak˝e potrzeb´ odró˝nienia tego umun-
durowania od wykorzystywanego przez inne s∏u˝by.

Art. 96. 1. Tworzy si´ Krajowà Rad´ Gospodarki
Wodnej, zwanà dalej „Krajowà Radà”, jako organ opi-
niodawczo-doradczy Prezesa Krajowego Zarzàdu.

2. Do zakresu dzia∏ania Krajowej Rady nale˝y wyra-
˝anie opinii w sprawach gospodarowania wodami,
ochrony przed powodzià oraz ochrony przed skutkami
suszy, a w szczególnoÊci: 

1) przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczà-
cych poprawy stanu zasobów wodnych oraz
ochrony przeciwpowodziowej w paƒstwie, 

2) opiniowanie projektów planów, o których mowa
w art. 113 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 

3) opiniowanie programów inwestycyjnych w zakre-
sie gospodarowania wodami,

4) opiniowanie projektów aktów prawnych regulujà-
cych sprawy gospodarowania wodami.

Art. 97. 1. Krajowa Rada sk∏ada si´ z 30 cz∏onków
zg∏oszonych przez ogólnopolskie organizacje zrzesza-
jàce jednostki samorzàdu terytorialnego, uczelnie, jed-
nostki naukowo-badawcze i organizacje spo∏eczne, go-
spodarcze, ekologiczne zwiàzane z gospodarkà wodnà,
powo∏ywanych na okres 4 lat, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Cz∏onków Krajowej Rady powo∏uje minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki wodnej na wniosek Preze-
sa Krajowego Zarzàdu spoÊród osób, o których mowa
w ust. 1. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wodnej
mo˝e odwo∏aç cz∏onka Krajowej Rady przed up∏ywem
jego kadencji na wniosek uczelni, jednostki naukowo-
-badawczej lub organizacji, która zg∏osi∏a jego kandy-
datur´. 
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Art. 98. 1. Krajowa Rada wybiera ze swego grona
przewodniczàcego, zast´pc´ i sekretarza, którzy tworzà
prezydium Krajowej Rady.

2. Prezydium Krajowej Rady reprezentuje Krajowà
Rad´ na zewnàtrz oraz organizuje jej prace. 

3. Krajowa Rada mo˝e tworzyç sta∏e lub doraêne
komisje albo zespo∏y; do pracy w komisjach albo ze-
spo∏ach mogà byç zapraszane osoby spoza sk∏adu Kra-
jowej Rady. 

4. Uchwa∏y Krajowej Rady podejmowane sà w g∏o-
sowaniu, zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, przy obecnoÊci
co najmniej po∏owy liczby cz∏onków. 

5. Tryb dzia∏ania Krajowej Rady okreÊla regulamin
przez nià uchwalony.

Art. 99. 1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Krajo-
wej Rady sà pokrywane z cz´Êci bud˝etu paƒstwa b´-
dàcej w dyspozycji Prezesa Krajowego Zarzàdu.

2. Cz∏onkom Krajowej Rady oraz zapraszanym na
jej posiedzenia specjalistom zamieszka∏ym poza miej-
scowoÊcià, w której odbywa si´ posiedzenie, i biorà-
cym udzia∏ w posiedzeniu przys∏uguje zwrot diet, kosz-
tów podró˝y i noclegów na zasadach okreÊlonych
w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysoko-
Êci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej na obszarze paƒstwa.

3. Obs∏ug´ biurowà Krajowej Rady zapewnia Pre-
zes Krajowego Zarzàdu.

Art. 100. 1. Tworzy si´ rady gospodarki wodnej re-
gionów wodnych, zwane dalej „radami regionów”, ja-
ko organy opiniodawczo-doradcze dyrektorów regio-
nalnych zarzàdów. 

2. Do zakresu dzia∏ania rady regionu nale˝y wyra-
˝anie opinii w sprawach gospodarowania wodami
w regionie wodnym, a w szczególnoÊci:

1) projektów warunków korzystania z wód regionu
wodnego, 

2) projektów planów ochrony przeciwpowodziowej
regionu wodnego,

3) projektów planów gospodarowania wodami na ob-
szarach dorzeczy, 

4) planowanych przedsi´wzi´ç zwiàzanych z odbudo-
wà ekosystemów zdegradowanych przez eksplo-
atacj´ zasobów wodnych,

5) projektów inwestycji zwiàzanych z gospodarowa-
niem wodami w regionie wodnym,

6) projektów programów, o których mowa w art. 47,

7) gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów
gospodarki odpadami.

3. Rada regionu sk∏ada si´ z 30 cz∏onków zg∏oszo-
nych przez organy samorzàdu terytorialnego, organi-
zacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz spo∏eczne
zwiàzane z gospodarkà wodnà, a tak˝e przez zak∏ady
korzystajàce z wód oraz w∏aÊcicieli wód nienale˝àcych

do Skarbu Paƒstwa, powo∏ywanych na okres 4 lat, z za-
strze˝eniem ust. 5. 

4. Cz∏onków rady regionu powo∏uje Prezes Krajo-
wego Zarzàdu na wniosek regionalnego dyrektora za-
rzàdu spoÊród osób, o których mowa w ust. 3.

5. Prezes Krajowego Zarzàdu mo˝e odwo∏aç cz∏on-
ka rady regionu przed up∏ywem jego kadencji na wnio-
sek organizacji, która zg∏osi∏a jego kandydatur´.

6. Do organizacji rad regionu stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 98. 

Art. 101. 1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià rad re-
gionu, konieczne dla realizacji zadaƒ, o których mowa
w art. 100 ust. 2, sà pokrywane ze Êrodków regionalne-
go zarzàdu. 

2. Cz∏onkom rady regionu oraz zapraszanym na jej
posiedzenia specjalistom zamieszka∏ym poza miejsco-
woÊcià, w której odbywa si´ posiedzenie, i bioràcym
udzia∏ w posiedzeniu przys∏uguje zwrot diet, kosztów
podró˝y i noclegów na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokoÊci na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró-
˝y s∏u˝bowej na obszarze paƒstwa.

3. Obs∏ug´ biurowà rady regionu zapewnia regio-
nalny zarzàd. 

Rozdzia∏ 2

Paƒstwowa s∏u˝ba hydrologiczno-meteorologiczna
oraz paƒstwowa s∏u˝ba hydrogeologiczna

Art. 102. 1. Paƒstwowa s∏u˝ba hydrologiczno-me-
teorologiczna wykonuje zadania paƒstwa w zakresie
os∏ony hydrologicznej i meteorologicznej spo∏eczeƒ-
stwa oraz gospodarki, a tak˝e na potrzeby bilansowa-
nia zasobów wód powierzchniowych. 

2. Paƒstwowa s∏u˝ba hydrogeologiczna wykonuje
zadania paƒstwa na potrzeby rozpoznawania, bilanso-
wania i ochrony wód podziemnych w celu racjonalne-
go ich wykorzystania przez spo∏eczeƒstwo oraz gospo-
dark´.

3. Paƒstwowà s∏u˝b´ hydrologiczno-meteorolo-
gicznà pe∏ni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej. 

4. Paƒstwowà s∏u˝b´ hydrogeologicznà pe∏ni Paƒ-
stwowy Instytut Geologiczny. 

5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz
Paƒstwowy Instytut Geologiczny sà jednostkami ba-
dawczo-rozwojowymi w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwo-
jowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388). 

Art. 103. Do zadaƒ paƒstwowej s∏u˝by hydrologicz-
no-meteorologicznej nale˝y: 

1) wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrologicz-
nych oraz meteorologicznych, 
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2) gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udo-
st´pnianie informacji hydrologicznych oraz mete-
orologicznych,

3) wykonywanie bie˝àcych analiz i ocen sytuacji hy-
drologicznej oraz meteorologicznej, 

4) opracowywanie i przekazywanie prognoz meteoro-
logicznych oraz hydrologicznych,

5) opracowywanie i przekazywanie organom admini-
stracji publicznej ostrze˝eƒ przed niebezpiecznymi
zjawiskami zachodzàcymi w atmosferze i hydrosfe-
rze. 

Art. 104. 1. Paƒstwowa s∏u˝ba hydrologiczno-me-
teorologiczna posiada i utrzymuje podstawowà i spe-
cjalnà sieç obserwacyjno-pomiarowà, system wymia-
ny danych oraz biura prognoz meteorologicznych i biu-
ra prognoz hydrologicznych. 

2. Podstawowà sieç obserwacyjno-pomiarowà sta-
nowià: 

1) stacje hydrologiczno-meteorologiczne i stacje hy-
drologiczne, 

2) standardowe posterunki pomiarowe hydrologicz-
no-meteorologiczne, 

3) stacje pomiarów aerologicznych, 

4) stacje radarów meteorologicznych. 

3. Specjalnà sieç obserwacyjno-pomiarowà stano-
wià:

1) stacje badaƒ specjalnych,

2) lotniskowe biura meteorologiczne,

3) specjalne posterunki i sieci pomiarowe,

4) punkty pomiarowe dla Morza Ba∏tyckiego oraz stre-
fy brzegowej.

4. Biura prognoz meteorologicznych oraz biura
prognoz hydrologicznych:

1) opracowujà i udost´pniajà krótkoterminowe i Êred-
nioterminowe ogólne i specjalistyczne prognozy
hydrologiczne i meteorologiczne, 

2) udzielajà informacji o aktualnych warunkach hy-
drologicznych i meteorologicznych, 

3) opracowujà i udost´pniajà ostrze˝enia przed ̋ ywio-
∏owym dzia∏aniem si∏ przyrody oraz przed suszà, 

4) prowadzà na bie˝àco os∏on´ hydrologicznà i mete-
orologicznà spo∏eczeƒstwa oraz gospodarki. 

Art. 105. Do zadaƒ paƒstwowej s∏u˝by hydrogeolo-
gicznej nale˝y:

1) wykonywanie pomiarów i obserwacji hydrogeolo-
gicznych, 

2) gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz
udost´pnianie zgromadzonych informacji,
w szczególnoÊci dotyczàcych zasobów, stanów i ja-
koÊci wód podziemnych, 

3) wykonywanie bie˝àcych analiz i ocen sytuacji hy-
drogeologicznej, 

4) opracowywanie oraz przekazywanie prognoz
zmian zasobów, jakoÊci oraz zagro˝eƒ wód pod-
ziemnych,

5) opracowywanie i przekazywanie organom admini-
stracji publicznej ostrze˝eƒ przed niebezpiecznymi
zjawiskami zachodzàcymi w strefach zasilania oraz
poboru wód podziemnych. 

Art. 106. 1. Paƒstwowa s∏u˝ba hydrogeologiczna
posiada i utrzymuje sieç stacjonarnych obserwacji
wód podziemnych oraz zespo∏y do spraw ocen i pro-
gnoz hydrogeologicznych. 

2. Sieç obserwacji wód podziemnych stanowià: 

1) stacje hydrogeologiczne,

2) punkty obserwacyjne stanów wód podziemnych,

3) punkty monitoringu jakoÊci wód podziemnych,

4) piezometry obserwacyjne,

5) obudowane êród∏a.

3. Paƒstwowa s∏u˝ba hydrogeologiczna sprawuje
nadzór nad funkcjonowaniem krajowej sieci monito-
ringu jakoÊci wód podziemnych oraz sieci monitorin-
gów regionalnych. 

Art. 107. 1. Urzàdzenia pomiarowe s∏u˝b paƒstwo-
wych podlegajà ochronie na warunkach okreÊlonych
w ustawie. 

2. Zabrania si´:

1) przemieszczania urzàdzeƒ pomiarowych s∏u˝b paƒ-
stwowych przez osoby nieupowa˝nione, 

2) wykonywania w pobli˝u urzàdzeƒ pomiarowych
s∏u˝b paƒstwowych czynnoÊci powodujàcych ich
zniszczenie, uszkodzenie, zak∏ócenie prawid∏owe-
go funkcjonowania lub zmian´ warunków obser-
wacji.

3. W∏aÊciciel gruntu jest obowiàzany udost´pniç
grunt na potrzeby budowy oraz ustanowienia strefy
ochronnej urzàdzeƒ pomiarowych s∏u˝b paƒstwo-
wych.

4. W celu zapewnienia reprezentatywnoÊci dokony-
wanych pomiarów lub obserwacji mogà byç ustana-
wiane strefy ochronne urzàdzeƒ pomiarowych s∏u˝b
paƒstwowych stanowiàce obszary, na których obowià-
zujà zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie u˝ytkowa-
nia gruntów oraz korzystania z wód.

5. Na obszarach stref ochronnych urzàdzeƒ pomia-
rowych s∏u˝b paƒstwowych mo˝e byç zabronione
wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie
robót lub czynnoÊci, które mogà spowodowaç czaso-
we lub trwa∏e zaburzenie reprezentatywnoÊci pomia-
rów i obserwacji, a w szczególnoÊci:

1) w odleg∏oÊci 30 metrów od urzàdzeƒ pomiarowych
— wznoszenie wszelkich obiektów budowlanych,
sadzenie drzew lub krzewów oraz sztuczne zrasza-
nie upraw,

2) w odleg∏oÊci od 30 do 500 metrów od urzàdzeƒ
pomiarowych — wznoszenie zwartej zabudowy
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pi´trowej oraz sadzenie drzew w zwartych zespo-
∏ach.

6. Stref´ ochronnà urzàdzeƒ pomiarowych s∏u˝b
paƒstwowych ustanawia, w drodze decyzji, starosta,
na wniosek w∏aÊciwej s∏u˝by, okreÊlajàc zakazy, naka-
zy, ograniczenia oraz obszary, na których obowiàzujà,
stosownie do przepisów ust. 5. Wniosek powinien za-
wieraç propozycje granic strefy wraz z planem sytu-
acyjnym oraz propozycje dotyczàce zakazów, nakazów
lub ograniczeƒ w zakresie u˝ytkowania gruntów lub
korzystania z wód.

7. W decyzji, o której mowa w ust. 6, starosta mo˝e
nakazaç usuni´cie drzew lub krzewów.

8. Za szkody, poniesione w zwiàzku z udost´pnie-
niem gruntu na potrzeby budowy urzàdzeƒ pomiaro-
wych s∏u˝b paƒstwowych oraz w zwiàzku z wprowa-
dzeniem w strefie ochronnej urzàdzeƒ pomiarowych
s∏u˝b paƒstwowych zakazów, nakazów lub ograniczeƒ
w zakresie u˝ytkowania gruntów lub korzystania
z wód, w∏aÊcicielowi nieruchomoÊci po∏o˝onej w tej
strefie przys∏uguje odszkodowanie, odpowiednio od
paƒstwowej s∏u˝by hydrologiczno-meteorologicznej
lub paƒstwowej s∏u˝by hydrogeologicznej, na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie. 

Art. 108. 1. Osoby wykonujàce prace pomiarowe,
kontrolne oraz prace zwiàzane z wykonywaniem, ob-
s∏ugà lub utrzymaniem urzàdzeƒ pomiarowych s∏u˝b
paƒstwowych majà prawo:

1) wst´pu na grunt, do obiektów budowlanych, na
wody powierzchniowe oraz dokonywania niezb´d-
nych czynnoÊci zwiàzanych z wykonywanymi pra-
cami,

2) umieszczania na gruntach, obiektach budowlanych
oraz w wodach powierzchniowych urzàdzeƒ po-
miarowych s∏u˝b paƒstwowych,

3) usuwania drzew lub krzewów z obszaru strefy
ochronnej oraz wykonywania niwelacji terenu. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naru-
szajà przepisów dotyczàcych ochrony zabytków, dróg
publicznych, ochrony Êrodowiska i prawa budowlane-
go.

3. Na terenach zamkni´tych, o których mowa
w ustawie — Prawo budowlane, prace, o których mo-
wa w ust. 1, mogà byç wykonywane tylko za zgodà
w∏aÊciwego ministra.

4. W∏aÊciciel nieruchomoÊci jest obowiàzany
umo˝liwiç wykonanie prac, o których mowa w ust. 1,
przez osoby upowa˝nione przez paƒstwowà s∏u˝b´ hy-
drologiczno-meteorologicznà lub paƒstwowà s∏u˝b´
hydrogeologicznà.

Art. 109. 1. Paƒstwowa s∏u˝ba hydrologiczno-me-
teorologiczna oraz paƒstwowa s∏u˝ba hydrogeologicz-
na sà finansowane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.

2. Ze Êrodków bud˝etu paƒstwa w cz´Êci dotyczà-
cej gospodarki wodnej, b´dàcych w dyspozycji Preze-
sa Krajowego Zarzàdu, finansowane jest:

1) utrzymywanie bie˝àcej dzia∏alnoÊci paƒstwowej
s∏u˝by hydrologiczno-meteorologicznej oraz paƒ-
stwowej s∏u˝by hydrogeologicznej, 

2) utrzymywanie i modernizacja podstawowej sieci
obserwacyjno-pomiarowej paƒstwowej s∏u˝by hy-
drologiczno-meteorologicznej oraz systemu wy-
miany danych,

3) utrzymywanie i modernizacja hydrogeologicznych
urzàdzeƒ pomiarowych paƒstwowej s∏u˝by hydro-
geologicznej, z zastrze˝eniem ust. 3 pkt 4, 

4) modernizacja systemu gromadzenia i przetwarza-
nia informacji,

5) utrzymywanie i rozwój komórek metodycznych,

6) opracowywanie danych oraz informacji hydrolo-
giczno-meteorologicznych i hydrogeologicznych, 

7) opracowywanie i publikowanie ostrze˝eƒ, prognoz
oraz komunikatów hydrologicznych oraz meteoro-
logicznych, a tak˝e roczników hydrologicznych,
meteorologicznych i hydrogeologicznych. 

3. Ze Êrodków b´dàcych w dyspozycji innych, od-
powiednich dysponentów cz´Êci bud˝etu paƒstwa, fi-
nansuje si´:

1) os∏on´ meteorologicznà lotnictwa cywilnego,

2) os∏on´ hydrologiczno-meteorologicznà ˝eglugi
morskiej i ˝eglugi Êródlàdowej,

3) os∏on´ hydrologiczno-meteorologicznà rolnictwa, 

4) monitoring jakoÊci wód podziemnych, wraz ze
zwiàzanymi z nim hydrogeologicznymi urzàdzenia-
mi pomiarowymi, 

5) informacje przekazywane na potrzeby obronnoÊci
paƒstwa,

6) utrzymywanie specjalnych sieci obserwacyjno-po-
miarowych.

Art. 110. 1. W∏aÊcicielem informacji zbieranych
i przetwarzanych na podstawie standardowych proce-
dur przez paƒstwowà s∏u˝b´ hydrologiczno-meteoro-
logicznà oraz przez paƒstwowà s∏u˝b´ hydrogeologicz-
nà jest Skarb Paƒstwa. 

2. W imieniu Skarbu Paƒstwa informacjà, o której
mowa w ust. 1, rozporzàdzajà, odpowiednio — Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Paƒstwowy In-
stytut Geologiczny. 

3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest
obowiàzany udost´pniaç nieodp∏atnie informacje
o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane na pod-
stawie standardowych procedur, organom w∏adzy pu-
blicznej oraz w∏aÊcicielom wód lub dzia∏ajàcym w ich
imieniu zarzàdcom. 

4. Paƒstwowy Instytut Geologiczny jest obowiàza-
ny udost´pniaç nieodp∏atnie zebrane informacje o sta-
nie zasobów wód podziemnych, przetwarzane na pod-
stawie standardowych procedur, organom w∏adzy pu-
blicznej. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, udost´p-
nia si´ w zakresie niezb´dnym do wykonania zadaƒ
ustawowych.
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6. Udost´pnione informacje, o których mowa
w ust. 3 i 4, nie mogà byç przekazywane. 

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz
Paƒstwowy Instytut Geologiczny mogà sprzedawaç in-
formacje, o których mowa w ust. 1, innym odbiorcom
ni˝ okreÊleni w ust. 3 i 4; wp∏ywy z tego tytu∏u stano-
wià dochód bud˝etu paƒstwa. 

8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz
Paƒstwowy Instytut Geologiczny mogà sprzedawaç in-
formacje przetworzone na podstawie procedur nie-
standardowych; wp∏ywy z tego tytu∏u stanowià odpo-
wiednio przychód tych Instytutów. 

9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wodnej
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, standardowe i nie-
standardowe procedury przetwarzania informacji po-
siadanych przez paƒstwowà s∏u˝b´ hydrologiczno-me-
teorologicznà oraz paƒstwowà s∏u˝b´ hydrogeologicz-
nà, uwzgl´dniajàc w wykazie rodzaje i nazwy procedur
w∏aÊciwe dla ka˝dej ze s∏u˝b.

Art. 111. 1. Informacje zebrane i przetworzone na
podstawie standardowych procedur przez paƒstwowà
s∏u˝b´ hydrologiczno-meteorologicznà oraz paƒstwo-
wà s∏u˝b´ hydrogeologicznà publikuje si´ w komuni-
katach, biuletynach lub rocznikach.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wod-
nej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, podmioty, któ-
rym paƒstwowa s∏u˝ba hydrologiczno-meteorolo-
giczna oraz paƒstwowa s∏u˝ba hydrogeologiczna sà
obowiàzane przekazywaç komunikaty, biuletyny oraz
ostrze˝enia przed ˝ywio∏owym dzia∏aniem si∏ przyro-
dy oraz przed suszà, Êwiadczyç os∏on´ hydrologicz-
no-meteorologicznà, a tak˝e sposób i cz´stotliwoÊç
przekazywania tych informacji, kierujàc si´ wzgl´da-
mi bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz bezpieczeƒstwa lu-
dzi i mienia.

Rozdzia∏ 3

Planowanie w gospodarowaniu wodami

Art. 112. Planowanie w gospodarowaniu wodami
s∏u˝y programowaniu i koordynowaniu dzia∏aƒ majà-
cych na celu:

1) osiàgni´cie lub utrzymanie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego wód oraz ekosystemów od
wody zale˝nych,

2) popraw´ stanu zasobów wodnych, 

3) popraw´ mo˝liwoÊci korzystania z wód, 

4) zmniejszanie iloÊci wprowadzanych do wód lub do
ziemi substancji i energii mogàcych negatywnie
oddzia∏ywaç na wody,

5) popraw´ ochrony przeciwpowodziowej.

Art. 113. 1. Planowanie w gospodarowaniu woda-
mi obejmuje: 

1) plany gospodarowania wodami na obszarach do-
rzeczy,

2) plany ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciw-
dzia∏ania skutkom suszy na obszarze paƒstwa,
z uwzgl´dnieniem podzia∏u na obszary dorzeczy,

3) plany ochrony przeciwpowodziowej regionu wod-
nego,

4) warunki korzystania z wód regionu wodnego,

5) sporzàdzane w miar´ potrzeby warunki korzystania
z wód zlewni.

2. Plany, o których mowa w ust. 1 pkt 1, weryfikuje
si´ co 6 lat. 

Art. 114. 1. Plan gospodarowania wodami na ob-
szarze dorzecza uwzgl´dnia w szczególnoÊci: 

1) cele i zadania w zakresie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza uwzgl´dniajàce potrzeby lud-
noÊci, przemys∏u, rolnictwa, rybactwa, umo˝liwia-
jàce powi´kszenie zasobów wodnych oraz uzyska-
nie i utrzymanie ich dobrego stanu ekologicznego, 

2) sposoby osiàgni´cia celów, o których mowa
w pkt 1, oraz harmonogram realizacji dzia∏aƒ,

3) nak∏ady niezb´dne dla osiàgni´cia celów, o których
mowa w pkt 1,

4) sposoby i êród∏a finansowania ustalonych zadaƒ. 

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szcze-
gólnoÊci:

1) analiz´ stanu dorzecza, uwzgl´dniajàcà:
a) geograficznà i geologicznà charakterystyk´ ob-

szaru dorzecza,
b) hydrograficzne charakterystyki obszaru dorze-

cza,
c) charakterystyk´ demograficznà obszaru dorze-

cza,
d) charakterystyk´ wykorzystania powierzchni zie-

mi oraz dzia∏alnoÊci gospodarczej na obszarze
dorzecza,

e) przeglàd wp∏ywu dzia∏alnoÊci cz∏owieka na Êro-
dowisko na obszarze dorzecza, wskazanie ob-
szarów chronionych, ustanowionych na podsta-
wie ustawy oraz przepisów o ochronie przyrody,

2) przedsi´wzi´cia s∏u˝àce ochronie zasobów wod-
nych, uj´te w szczegó∏owe programy dotyczàce za-
sobów wodnych:
a) wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoÊci

w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia,
b) wykorzystywanych do urzàdzania kàpielisk,
c) przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków

i mi´czaków oraz migracji ryb,

3) programy eliminowania zanieczyszczenia wód sub-
stancjami szczególnie szkodliwymi dla Êrodowiska
wodnego z wykazu I oraz pogramy zmniejszania
zanieczyszczenia wód substancjami szczególnie
szkodliwymi dla Êrodowiska wodnego z wykazu II,
o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1,

4) wykaz zbiorników wód Êródlàdowych, dla których
zasadna jest ochrona, o której mowa w art. 59,

5) analiz´ ekonomicznà gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza.
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3. Plan, o którym mowa w ust. 1, opracowuje si´ na
podstawie sporzàdzonych przez dyrektorów regional-
nych zarzàdów:

1) analiz stanu zasobów wodnych w regionach wod-
nych,

2) analiz ekonomicznych gospodarowania wodami
w regionach wodnych,

3) wykazów wód powierzchniowych i podziemnych
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoÊci
w wod´ przeznaczonà do spo˝ycia,

4) wykazu wód powierzchniowych wykorzystywa-
nych do celów rekreacyjnych, a w szczególnoÊci do
kàpieli,

5) wykazu wód powierzchniowych przeznaczonych do
bytowania ryb, skorupiaków i mi´czaków oraz
umo˝liwiajàcych migracj´ ryb,

6) wykazu wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàz-
kami azotu ze êróde∏ rolniczych.

4. Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstaw´
do opracowywania warunków korzystania z wód regio-
nu wodnego.

Art. 115. 1. Warunki korzystania z wód regionu
wodnego obejmujà:

1) aktualny stan iloÊciowy i jakoÊciowy zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych regionu wodne-
go oraz aktualny stan ekosystemów wodnych i od
wody zale˝nych, wynikajàcy z dotychczasowego
u˝ytkowania zasobów wodnych i gospodarki prze-
strzennej,

2) perspektywiczny stan iloÊciowy i jakoÊciowy zaso-
bów wód powierzchniowych i podziemnych oraz
perspektywiczny stan ekosystemów wodnych i od
wody zale˝nych na obszarze regionu wodnego,
wynikajàcy z planu, o którym mowa w art. 113
ust. 1 pkt 1,

3) wymagania dotyczàce jakoÊci wody, wynikajàce
z ustawy,

4) ustalenia planów zagospodarowania przestrzenne-
go,

5) ustalenia zawarte w dokumentacji hydrogeologicz-
nej szczególnie dotyczàcej okreÊlenia zasobów
wód podziemnych oraz wyznaczenia g∏ównych
zbiorników wód podziemnych,

6) ustalenia zawarte w obowiàzujàcych pozwoleniach
wodnoprawnych

— z uwzgl´dnieniem podzia∏u na zlewnie.

2. Warunki korzystania z wód regionu wodnego
mogà okreÊlaç ograniczenia w korzystaniu z wód re-
gionu lub jego cz´Êci, niezb´dne dla osiàgni´cia celów
ustalonych w planie, o którym mowa w art. 113 ust. 1
pkt 1, a w szczególnoÊci ograniczenia w zakresie:

1) pobierania wód powierzchniowych lub podziem-
nych,

2) wprowadzania Êcieków do wód lub do ziemi,

3) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych
dla Êrodowiska wodnego do wód, ziemi lub urzà-
dzeƒ kanalizacyjnych,

4) lokalizowania nowych urzàdzeƒ wodnych.

Art. 116. 1. Warunki korzystania z wód zlewni spo-
rzàdza si´ dla obszarów, dla których w wyniku ustaleƒ
planu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 i 4, ko-
nieczne jest okreÊlenie szczególnych zasad ochrony za-
sobów wodnych, a zw∏aszcza ich iloÊci i jakoÊci, w ce-
lu osiàgni´cia dobrego stanu ekologicznego. 

2. Warunki korzystania z wód zlewni zawierajà od-
powiednio dane, o których mowa w art. 115.

Art. 117. 1. Plany ochrony przeciwpowodziowej
oraz przeciwdzia∏ania skutkom suszy na obszarze paƒ-
stwa powinny uwzgl´dniaç w szczególnoÊci:

1) powi´kszenie dyspozycyjnych zasobów wodnych
oraz rezerw pojemnoÊci powodziowej, 

2) popraw´ gospodarowania rezerwami pojemnoÊci
retencyjnej oraz powodziowej, 

3) kszta∏towanie dolin rzecznych oraz wykorzystanie
naturalnej retencji, 

4) budow´ oraz rozbudow´ lub przebudow´ urzàdzeƒ
wodnych. 

2. Plany ochrony przeciwpowodziowej regionu
wodnego powinny uwzgl´dniaç ustalenia planów,
o których mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których
mowa w art. 82.

Art. 118. Ustalenia planów, o których mowa
w art. 113 ust. 1 pkt 1 i 2, uwzgl´dnia si´ w strategii roz-
woju kraju, strategii rozwoju województwa oraz w pla-
nach zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa, a ustalenia planów, o których mowa w art. 113
ust. 1 pkt 3, w miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Art. 119. Plany, o których mowa w art. 113 
ust. 1 pkt 1 i 2, opracowuje Prezes Krajowego Zarzàdu
w uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw go-
spodarki wodnej, a zatwierdza Rada Ministrów.

Art. 120. Warunki korzystania z wód regionu wod-
nego oraz warunki korzystania z wód zlewni ustala,
w drodze rozporzàdzenia, dyrektor regionalnego zarzà-
du, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzà-
du, kierujàc si´ ustaleniami planu, o którym mowa
w art. 113 ust. 1 pkt 1, oraz potrzebà osiàgni´cia celów,
o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1, a tak˝e aktual-
nym i perspektywicznym stanem zasobów wodnych
i mo˝liwoÊci korzystania z nich.

Art. 121. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wodnej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy zakres i tryb opracowywania planów go-
spodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz
warunków korzystania z wód regionu wodnego,
uwzgl´dniajàc szczegó∏owy zakres informacji koniecz-
nych do sporzàdzania planów, sposób ich wykorzysta-
nia i przetwarzania, metodyk´ dokonania analizy stanu
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dorzecza, tryb opracowywania dokumentacji, metody-
k´ ustalania celów Êrodowiskowych i przygotowywa-
nia programów ochrony wód, oraz cz´stotliwoÊci we-
ryfikacji pozyskiwanych informacji i sporzàdzanych do-
kumentów, kierujàc si´ zasadami i potrzebami ochrony
wód ustalonymi w ustawie.

Rozdzia∏ 4

Pozwolenia wodnoprawne

Art. 122. 1. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, po-
zwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) szczególne korzystanie z wód, 

2) regulacj´ wód oraz zmian´ ukszta∏towania terenu
na gruntach przylegajàcych do wód, majàcà wp∏yw
na warunki przep∏ywu wody, 

3) wykonanie urzàdzeƒ wodnych,

4) rolnicze wykorzystanie Êcieków, w zakresie nieob-
j´tym zwyk∏ym korzystaniem z wód, 

5) d∏ugotrwa∏e obni˝enie poziomu zwierciad∏a wody
podziemnej, 

6) pi´trzenie wody podziemnej,

7) gromadzenie Êcieków oraz odpadów w obr´bie ob-
szarów górniczych utworzonych dla wód leczni-
czych,

8) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych
oraz zak∏adów górniczych,

9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substan-
cji hamujàcych rozwój glonów,

10) wprowadzanie do urzàdzeƒ kanalizacyjnych Êcie-
ków zawierajàcych substancje szczególnie szkodli-
we dla Êrodowiska wodnego okreÊlone na podsta-
wie art. 45 ust. 1 pkt 1.

2. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane rów-
nie˝ na:

1) gromadzenie Êcieków, a tak˝e innych materia∏ów,
prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpa-
dów,

2) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykony-
wanie innych robót,

3) wydobywanie kamienia, ˝wiru, piasku, innych ma-
teria∏ów oraz ich sk∏adowanie 

— na obszarach bezpoÊredniego zagro˝enia powo-
dzià, je˝eli wydano decyzje, o których mowa w art. 40
ust. 3 i art. 83 ust. 2 pkt 1.

3. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzy-
stanie z wód jest jednoczeÊnie pozwoleniem na wyko-
nanie urzàdzeƒ wodnych s∏u˝àcych do tego korzysta-
nia. 

4. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie
Êcieków do wód wydawane sà z uwzgl´dnieniem po-
stanowieƒ rozdzia∏ów 1—4 w dziale IV tytu∏u III ustawy
— Prawo ochrony Êrodowiska.

Art. 123. 1. Je˝eli o wydanie pozwolenia wodno-
prawnego ubiega si´ kilka zak∏adów, których dzia∏al-

noÊç wzajemnie si´ wyklucza z powodu stanu zasobów
wodnych, pierwszeƒstwo w uzyskaniu pozwolenia ma-
jà zak∏ady zaopatrujàce w wod´ ludnoÊç, nast´pnie —
zak∏ady, których korzystanie z wód przyczyni si´ do
zwi´kszenia naturalnej lub sztucznej retencji wód lub
poprawy stosunków biologicznych w Êrodowisku wod-
nym.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nie-
ruchomoÊci i urzàdzeƒ wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa w∏asnoÊci i upraw-
nieƒ osób trzecich przys∏ugujàcych wobec tych nieru-
chomoÊci i urzàdzeƒ. Informacj´ tej treÊci zamieszcza
si´ w pozwoleniu wodnoprawnym.

3. Wnioskodawcy, który nie uzyska∏ praw do nieru-
chomoÊci lub urzàdzeƒ koniecznych do realizacji po-
zwolenia wodnoprawnego, nie przys∏uguje roszczenie
o zwrot nak∏adów poniesionych w zwiàzku z otrzyma-
niem pozwolenia.

Art. 124. Pozwolenie wodnoprawne nie jest wyma-
gane na:

1) uprawianie ̋ eglugi na Êródlàdowych drogach wod-
nych,

2) holowanie oraz sp∏aw drewna,

3) wydobywanie kamienia, ˝wiru, piasku, innych ma-
teria∏ów oraz wycinanie roÊlin w zwiàzku z utrzy-
mywaniem wód, szlaków ˝eglownych oraz remon-
tem urzàdzeƒ wodnych,

4) wykonanie pilnych prac zabezpieczajàcych w okre-
sie powodzi,

5) wykonanie studni o g∏´bokoÊci do 30 m na potrze-
by zwyk∏ego korzystania z wód, 

6) odwadnianie obiektów lub wykopów budowla-
nych, je˝eli zasi´g leja depresji nie wykracza poza
granice terenu, którego zak∏ad jest w∏aÊcicielem,

7) rybackie korzystanie ze Êródlàdowych wód po-
wierzchniowych.

Art. 125. Pozwolenie wodnoprawne nie mo˝e naru-
szaç:

1) ustaleƒ warunków korzystania z wód regionu wod-
nego lub warunków korzystania z wód zlewni, 

2) ustaleƒ miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu,

3) wymagaƒ ochrony zdrowia ludzi, Êrodowiska oraz
dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków, wy-
nikajàcych z odr´bnych przepisów.

Art. 126. Wydania pozwolenia wodnoprawnego
odmawia si´, je˝eli:

1) projektowany sposób korzystania z wody narusza
ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 125
pkt 1 i 2, lub nie spe∏nia wymagaƒ, o których mo-
wa w art. 125 pkt 3,

2) projektowany sposób korzystania z wody dla celów
energetyki wodnej nie zapewni wykorzystania po-
tencja∏u hydroenergetycznego w sposób technicz-
nie i ekonomicznie uzasadniony. 
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Art. 127. 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si´,
w drodze decyzji, na czas okreÊlony.

2. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzy-
stanie z wód wydaje si´ na okres nie krótszy ni˝ 10 lat,
z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, chyba ˝e zak∏ad ubiegajàcy
si´ o pozwolenie wnosi inaczej.

3. Pozwolenie wodnoprawne dotyczàce wprowa-
dzania do wód, ziemi lub do urzàdzeƒ kanalizacyjnych
Êcieków zawierajàcych substancje niebezpieczne okre-
Êlone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 wydaje si´ na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 4 lata. 

4. Pozwolenie na wycinanie roÊlin oraz wydobywa-
nie kamienia, ˝wiru, piasku oraz innych materia∏ów
z wód lub z obszarów bezpoÊredniego zagro˝enia po-
wodzià wydaje si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat. 

5. Obowiàzek ustalenia czasu obowiàzywania nie
dotyczy pozwoleƒ wodnoprawnych na wykonanie
urzàdzeƒ wodnych.

6. Informacj´ o wszcz´ciu post´powania wodno-
prawnego w∏aÊciwy organ podaje do publicznej wia-
domoÊci.

Art. 128. 1. W pozwoleniu wodnoprawnym ustala
si´ cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywa-
nia uprawnienia oraz obowiàzki niezb´dne ze wzgl´du
na ochron´ zasobów Êrodowiska, interesów ludnoÊci
i gospodarki, a w szczególnoÊci:

1) iloÊç pobieranej wody,

2) ograniczenia wynikajàce z koniecznoÊci zachowa-
nia przep∏ywu nienaruszalnego,

3) sposób gospodarowania wodà,

4) iloÊç, stan i sk∏ad Êcieków wykorzystywanych rolni-
czo oraz wprowadzanych do wód, do ziemi lub do
urzàdzeƒ kanalizacyjnych, a w przypadku Êcieków
przemys∏owych, je˝eli jest to uzasadnione, dopusz-
czalne iloÊci zanieczyszczeƒ, zw∏aszcza iloÊci sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska
wodnego, wyra˝one w jednostkach masy przypa-
dajàcych na jednostk´ wykorzystywanego surow-
ca, materia∏u, paliwa lub powstajàcego produktu, 

5) terminy pobierania i odprowadzania wody oraz
wprowadzania Êcieków dla zak∏adów, których dzia-
∏alnoÊç cechuje si´ sezonowà zmiennoÊcià, 

6) usytuowanie, warunki wykonania urzàdzenia wod-
nego, charakterystyczne rz´dne pi´trzenia oraz
przep∏ywy,

7) obowiàzki wobec innych zak∏adów posiadajàcych
pozwolenie wodnoprawne, uprawnionych do ry-
bactwa oraz osób nara˝onych na szkody w zwiàzku
z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawne-
go,

8) niezb´dne przedsi´wzi´cia ograniczajàce negatyw-
ne oddzia∏ywanie na Êrodowisko, 

9) sposób i zakres prowadzenia pomiarów iloÊci i ja-
koÊci pobieranej wody, Êcieków wprowadzanych

do wód, do ziemi lub do urzàdzeƒ kanalizacyjnych
oraz wykorzystywanych rolniczo, a tak˝e sposób
post´powania w przypadku uszkodzenia urzàdzeƒ
pomiarowych, 

10) prowadzenie okresowych pomiarów wydajnoÊci
i poziomu zwierciad∏a wody w studni,

11) sposób post´powania w przypadku rozruchu, za-
trzymania dzia∏alnoÊci bàdê awarii urzàdzeƒ istot-
nych dla realizacji pozwolenia, a tak˝e rozmiar i wa-
runki korzystania z wód oraz urzàdzeƒ wodnych
w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopusz-
czalnym czasem trwania tych warunków,

12) zasi´g obszaru obj´tego zakazem, o którym mowa
w art. 65 ust. 1 pkt 3.

2. W razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym
dodatkowo ustala si´ obowiàzek:

1) prowadzenia pomiarów jakoÊci wód podziemnych
oraz wód p∏ynàcych poni˝ej i powy˝ej miejsca zrzu-
tu Êcieków, z okreÊleniem cz´stotliwoÊci i metod
tych pomiarów,

2) prowadzenia badaƒ Êcieków przeznaczonych do
rolniczego wykorzystania, a w uzasadnionych przy-
padkach tak˝e badaƒ zawartoÊci metali ci´˝kich
w glebie na obszarach, na których rolniczo wyko-
rzystuje si´ Êcieki, 

3) wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach
utrzymania urzàdzeƒ wodnych, stosownie do od-
noszonych korzyÊci, 

4) wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach
utrzymania wód, stosownie do zwi´kszenia tych
kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia,

5) odtworzenia retencji przez budow´ s∏u˝àcych do te-
go celu urzàdzeƒ wodnych lub realizacj´ innych
przedsi´wzi´ç, je˝eli w wyniku realizacji pozwole-
nia wodnoprawnego nastàpi zmniejszenie natural-
nej lub sztucznej retencji wód Êródlàdowych, 

6) wykonania przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych zarybianiu
wód powierzchniowych lub uczestniczenia w kosz-
tach tych przedsi´wzi´ç, je˝eli w wyniku realizacji
pozwolenia wodnoprawnego nastàpi zmniejszenie
populacji ryb lub utrudnienie ich migracji. 

3. Integralnà cz´Êç pozwolenia wodnoprawnego na
korzystanie z wód powierzchniowych za pomocà urzà-
dzeƒ do jej pi´trzenia lub na zale˝ne od siebie korzysta-
nie z wód przez kilka zak∏adów stanowi instrukcja go-
spodarowania wodà, zatwierdzona w tym pozwoleniu
lub odr´bnej decyzji przez organ wydajàcy pozwole-
nie.

4. Integralnà cz´Êç pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzàdzeƒ melioracji wodnych stanowi in-
strukcja utrzymywania systemu tych urzàdzeƒ, za-
twierdzona w tym pozwoleniu lub odr´bnej decyzji
przez organ wydajàcy pozwolenie. 

Art. 129. Na szczególne korzystanie z wód przez za-
k∏ad pobierajàcy wod´ a nast´pnie wprowadzajàcy
Êcieki do wód lub do ziemi wydaje si´ jedno pozwole-
nie wodnoprawne.
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Art. 130. 1. Na wspólne korzystanie z wód przez kil-
ka zak∏adów mo˝e byç wydane jedno pozwolenie wod-
noprawne. 

2. Zak∏ady, o których mowa w ust. 1, wyst´pujà
z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne, wskazujàc
jeden z tych zak∏adów jako zak∏ad g∏ówny.

3. Urzàdzenia wodne s∏u˝àce do wspólnego korzy-
stania z wód utrzymuje zak∏ad g∏ówny. 

4. Rozliczenie finansowe zak∏adu g∏ównego z pozo-
sta∏ymi zak∏adami, posiadajàcymi wspólne pozwole-
nie wodnoprawne, w sprawie op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska oraz administracyjnych kar pieni´˝nych
ponoszonych na podstawie ustawy — Prawo ochrony
Êrodowiska nast´puje na podstawie umowy.

Art. 131. 1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si´
na wniosek. 

2. Do wniosku do∏àcza si´: 

1) operat wodnoprawny, zwany dalej „operatem”, 

2) decyzj´ o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, je˝eli na podstawie odr´bnych przepi-
sów jest ona wymagana; je˝eli decyzja ta nie jest
wymagana — wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, je˝eli plan ten
zosta∏ sporzàdzony,

3) opis prowadzenia zamierzonej dzia∏alnoÊci sporzà-
dzony w j´zyku nietechnicznym. 

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnopraw-
nego na wprowadzanie do urzàdzeƒ kanalizacyjnych
Êcieków zawierajàcych substancje szczególnie szkodli-
we dla Êrodowiska wodnego okreÊlone na podstawie
art. 45 ust. 1 pkt 1, oprócz odpowiednich dokumentów,
o których mowa w ust. 2, do∏àcza si´ zgod´ w∏aÊcicie-
la tych urzàdzeƒ.

4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzà-
dzeƒ wodnych mo˝e byç wydane na podstawie projek-
tu tych urzàdzeƒ, je˝eli projekt ten odpowiada wyma-
ganiom operatu, o którym mowa w art. 132.

Art. 132. 1. Operat sporzàdza si´ w formie opisowej
i graficznej.

2. Cz´Êç opisowa operatu zawiera:

1) oznaczenie zak∏adu ubiegajàcego si´ o wydanie po-
zwolenia, jego siedziby i adresu,

2) wyszczególnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
b) rodzaju urzàdzeƒ pomiarowych oraz znaków ˝e-

glugowych,
c) stanu prawnego nieruchomoÊci usytuowanych

w zasi´gu oddzia∏ywania zamierzonego korzy-
stania z wód lub planowanych do wykonania
urzàdzeƒ wodnych,

d) obowiàzków ubiegajàcego si´ o wydanie po-
zwolenia w stosunku do osób trzecich,

3) charakterystyk´ wód obj´tych pozwoleniem wod-
noprawnym,

4) ustalenia wynikajàce z warunków korzystania
z wód regionu wodnego,

5) okreÊlenie wp∏ywu gospodarki wodnej zak∏adu na
wody powierzchniowe oraz podziemne, 

6) sposób post´powania w przypadku rozruchu, za-
trzymania dzia∏alnoÊci bàdê wystàpienia awarii, jak
równie˝ rozmiar i warunki korzystania z wód oraz
urzàdzeƒ wodnych w tych sytuacjach.

3. Cz´Êç graficzna operatu zawiera:

1) plan urzàdzeƒ wodnych, naniesiony na map´ sytu-
acyjno-wysokoÊciowà terenu z zaznaczonymi nie-
ruchomoÊciami, usytuowanymi w zasi´gu oddzia-
∏ywania zamierzonego korzystania z wód lub pla-
nowanych do wykonania urzàdzeƒ wodnych,
z oznaczeniem powierzchni nieruchomoÊci oraz
w∏aÊcicieli, ich siedzib i adresów, 

2) zasadnicze przekroje pod∏u˝ne i poprzeczne urzà-
dzeƒ wodnych oraz koryt wody p∏ynàcej w zasi´gu
oddzia∏ywania tych urzàdzeƒ,

3) schemat rozmieszczenia urzàdzeƒ pomiarowych
oraz znaków ˝eglugowych,

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urzàdzeƒ
wodnych.

4. Operat, na którego podstawie wydaje si´ pozwo-
lenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowied-
nich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera: 

1) okreÊlenie wielkoÊci Êredniego dobowego poboru
wody z podaniem bilansu zapotrzebowania wody
w okresie obowiàzywania pozwolenia wodno-
prawnego,

2) opis techniczny urzàdzeƒ s∏u˝àcych do poboru wo-
dy, 

3) okreÊlenie rodzajów urzàdzeƒ s∏u˝àcych do reje-
stracji oraz pomiaru poboru wody, 

4) okreÊlenie zakresu i cz´stotliwoÊci wykonywania
wymaganych analiz pobieranej wody.

5. Operat, na podstawie którego wydaje si´ pozwo-
lenie wodnoprawne na wprowadzanie Êcieków do
wód, ziemi lub do urzàdzeƒ kanalizacyjnych, oprócz
odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, za-
wiera: 

1) okreÊlenie iloÊci, stanu i sk∏adu Êcieków oraz prze-
widywanego sposobu i efektu ich oczyszczania,

2) opis instalacji i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do gromadze-
nia, oczyszczania oraz odprowadzania Êcieków, 

3) okreÊlenie zakresu i cz´stotliwoÊci wykonywania
wymaganych analiz odprowadzanych Êcieków
oraz wód podziemnych lub wód powierzchnio-
wych powy˝ej i poni˝ej miejsca zrzutu Êcieków, 

4) opis urzàdzeƒ s∏u˝àcych do pomiaru oraz rejestra-
cji iloÊci, stanu i sk∏adu odprowadzanych Êcieków, 

5) opis jakoÊci wody w miejscu zamierzonego wpro-
wadzania Êcieków,

6) informacj´ o sposobie zagospodarowania osadów
Êciekowych.
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6. Operat, na podstawie którego wydaje si´ pozwo-
lenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie Êcie-
ków, oprócz odpowiednich danych, o których mowa
w ust. 2 i 3, zawiera okreÊlenie: 

1) iloÊci, sk∏adu i rodzaju Êcieków, 

2) jednostkowych dawek Êcieków i okresów ich stoso-
wania,

3) powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczo-
nych do rolniczego wykorzystania Êcieków. 

7. Operat, na podstawie którego wydaje si´ pozwo-
lenie wodnoprawne na pi´trzenie wód powierzchnio-
wych lub na zale˝ne od siebie korzystanie z wód przez
kilka zak∏adów, oprócz odpowiednich danych, o któ-
rych mowa w ust. 2 i 3, zawiera projekt instrukcji go-
spodarowania wodà, a operat, na podstawie którego
wydaje si´ pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzàdzeƒ melioracji wodnych — projekt instrukcji
utrzymywania systemu tych urzàdzeƒ.

8. Do operatu, na podstawie którego wydaje si´ po-
zwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
oraz na odwodnienie zak∏adu górniczego lub obiektu
budowlanego za pomocà otworów wiertniczych, do∏à-
cza si´ dokumentacj´ hydrogeologicznà. 

9. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia wodno-
prawnego mo˝e odstàpiç od niektórych wymagaƒ do-
tyczàcych operatu, z wyjàtkiem wymagaƒ, o których
mowa w ust. 8. 

10. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wodnej
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw roz-
woju wsi okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres in-
strukcji gospodarowania wodà i instrukcji utrzymania
systemów melioracyjnych, kierujàc si´ funkcjà urzà-
dzeƒ wodnych oraz koniecznoÊcià zaspokojenia po-
trzeb wodnych korzystajàcych z wód, stosownie do po-
siadanych przez nich uprawnieƒ.

Art. 133. 1. W przypadku naruszenia interesów
osób trzecich, zmiany sposobu u˝ytkowania wód w re-
gionie wodnym lub zmiany uprawnieƒ innego zak∏adu,
majàcych wp∏yw na wykonywanie pozwolenia wodno-
prawnego, organ wydajàcy pozwolenie wodnoprawne
mo˝e je odpowiednio zmieniç, w szczególnoÊci nak∏a-
dajàc na zak∏ad obowiàzki, o których mowa w art. 128
ust. 2, lub obowiàzek: 

1) wykonania ekspertyzy, 

2) wykonania i utrzymywania urzàdzeƒ zapobiegajà-
cych szkodom, 

3) opracowania lub zaktualizowania instrukcji gospo-
darowania wodà albo instrukcji utrzymywania sys-
temu urzàdzeƒ melioracji wodnych. 

2. Zak∏ad, który odnosi korzyÊci ze zmiany pozwo-
lenia wodnoprawnego na podstawie ust. 1, uczestniczy
w kosztach zmiany tego pozwolenia wodnoprawnego
stosownie do uzyskanych korzyÊci. 

3. Podzia∏u kosztów, o których mowa w ust. 2, do-
konuje, w drodze decyzji, organ w∏aÊciwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego.

Art. 134. 1. Nast´pca prawny zak∏adu, który uzyska∏
pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obo-
wiàzki wynikajàce z tego pozwolenia, z zastrze˝eniem
ust. 2.

2. Je˝eli pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksplo-
atacji instalacji, przej´cie praw i obowiàzków wynikajà-
cych z pozwolenia nast´puje na zasadach okreÊlonych
w ustawie — Prawo ochrony Êrodowiska.

Art. 135. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, je˝eli: 

1) up∏ynà∏ okres, na który by∏o wydane,

2) zak∏ad zrzek∏ si´ uprawnieƒ ustalonych w tym po-
zwoleniu, 

3) zak∏ad nie rozpoczà∏ wykonywania urzàdzeƒ wod-
nych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwole-
nie wodnoprawne na wykonanie tych urzàdzeƒ
sta∏o si´ ostateczne.

Art. 136. 1. Pozwolenie wodnoprawne mo˝na cof-
nàç lub ograniczyç bez odszkodowania, je˝eli:

1) zak∏ad zmienia cel i zakres korzystania z wód lub
warunki wykonywania uprawnieƒ ustalonych
w pozwoleniu, 

2) urzàdzenia wodne wykonane zosta∏y niezgodnie
z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodno-
prawnym lub nie sà nale˝ycie utrzymywane,

3) zak∏ad nie realizuje obowiàzków wobec innych za-
k∏adów posiadajàcych pozwolenie wodnoprawne,
uprawnionych do rybactwa oraz osób nara˝onych
na szkody, albo nie realizuje przedsi´wzi´ç ograni-
czajàcych negatywne oddzia∏ywanie na Êrodowi-
sko, ustalonych w pozwoleniu, 

4) zasoby wód podziemnych uleg∏y zmniejszeniu
w sposób naturalny,

5) zak∏ad nie rozpoczà∏ w terminie korzystania
z uprawnieƒ wynikajàcych z pozwolenia wodno-
prawnego, z powodów innych ni˝ okreÊlone
w art. 135 pkt 3, lub nie korzysta∏ z tych uprawnieƒ
przez okres co najmniej 2 lat,

6) nastàpi∏a zmiana przepisów, o których mowa
w art. 45 ust. 1 pkt 3 i ust. 2.

2. Przeglàdu ustaleƒ pozwoleƒ wodnoprawnych na
pobór wody lub wprowadzanie Êcieków do wód, do
ziemi lub urzàdzeƒ kanalizacyjnych, a tak˝e realizacji
tych pozwoleƒ w∏aÊciwy organ dokonuje co najmniej
raz na 4 lata; w przypadku zaistnienia okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 1, w∏aÊciwy organ z urz´du mo-
˝e cofnàç lub ograniczyç pozwolenie wodnoprawne
bez odszkodowania. 

Art. 137. 1. Pozwolenie wodnoprawne mo˝na cof-
nàç lub ograniczyç za odszkodowaniem, je˝eli jest to
uzasadnione interesem ludnoÊci, ochronà Êrodowiska
albo wa˝nymi wzgl´dami gospodarczymi. 

2. O odszkodowaniu orzeka, w drodze decyzji, or-
gan w∏aÊciwy do cofni´cia lub ograniczenia pozwole-
nia wodnoprawnego, na warunkach okreÊlonych
w ustawie. 
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3. Odszkodowanie przys∏uguje od:

1) starosty, z bud˝etu powiatu — je˝eli cofni´cie lub
ograniczenie pozwolenia jest uzasadnione intere-
sem ludnoÊci, 

2) marsza∏ka województwa, z bud˝etu urz´du mar-
sza∏kowskiego — je˝eli cofni´cie lub ograniczenie
pozwolenia jest uzasadnione ochronà Êrodowiska, 

3) tego, który odniesie korzyÊci z cofni´cia lub ograni-
czenia pozwolenia wodnoprawnego — je˝eli cof-
ni´cie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawne-
go jest uzasadnione wa˝nymi wzgl´dami gospo-
darczymi. 

Art. 138. 1. Stwierdzenie wygaÊni´cia, cofni´cie lub
ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego nast´puje
z urz´du lub na wniosek strony, w drodze decyzji.

2. Decyzjà o wygaÊni´ciu lub cofni´ciu mo˝na na-
∏o˝yç obowiàzek usuni´cia negatywnych skutków
w Êrodowisku wynikajàcych z wykonywania pozwole-
nia wodnoprawnego lub powsta∏ych w wyniku dzia∏al-
noÊci prowadzonej niezgodnie z warunkami okreÊlony-
mi w pozwoleniu wodnoprawnym oraz okreÊliç zakres
i termin wykonania tego obowiàzku. 

Art. 139. 1. W decyzji stwierdzajàcej wygaÊni´cie
lub cofni´cie pozwolenia wodnoprawnego mo˝na
okreÊliç obowiàzki zak∏adu niezb´dne do kszta∏towania
zasobów wodnych, a w szczególnoÊci zobowiàzaç za-
k∏ad do usuni´cia urzàdzeƒ wodnych i innych obiek-
tów, które zosta∏y wykonane lub by∏y u˝ytkowane na
podstawie tego pozwolenia. 

2. W przypadku wygaÊni´cia lub cofni´cia pozwo-
lenia wodnoprawnego urzàdzenia wodne lub ich cz´-
Êci, których pozostawienie jest niezb´dne do kszta∏to-
wania zasobów wodnych, z zastrze˝eniem ust. 3, mo-
gà byç przej´te bez odszkodowania na w∏asnoÊç w∏a-
Êciciela wody, chyba ˝e w∏aÊciciel urzàdzenia wodne-
go, w terminie 6 miesi´cy od dnia, w którym decyzja
o wygaÊni´ciu lub cofni´ciu pozwolenia wodnopraw-
nego sta∏a si´ ostateczna, rozporzàdzi prawem w∏asno-
Êci tego urzàdzenia.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy stawów oraz gruntów,
na których znajdujà si´ urzàdzenia wodne, o których
mowa w ust. 2. 

4. W decyzji stwierdzajàcej wygaÊni´cie lub cofni´-
cie pozwolenia wodnoprawnego orzeka si´ o niezb´d-
noÊci pozostawienia urzàdzenia wodnego. 

5. Przeniesienie prawa w∏asnoÊci do urzàdzenia
wodnego, o którym mowa w ust. 2, nast´puje w dro-
dze decyzji stanowiàcej podstaw´ dokonania wpisu
w∏aÊciciela urzàdzenia wodnego w ksi´dze wieczystej
nieruchomoÊci (zbiorze dokumentów).

Art. 140. 1. Organem w∏aÊciwym do wydawania
pozwoleƒ wodnoprawnych, z zastrze˝eniem ust. 2, jest
starosta, wykonujàcy to zadanie jako zadanie z zakresu
administracji rzàdowej.

2. Wojewoda wydaje pozwolenia wodnoprawne:

1) je˝eli szczególne korzystanie z wód lub wykonywa-
nie urzàdzeƒ wodnych jest zwiàzane z przedsi´-

wzi´ciami mogàcymi znaczàco oddzia∏ywaç na
Êrodowisko, dla których obowiàzek sporzàdzenia
raportu o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodo-
wisko wynika z przepisów o ochronie Êrodowiska,
oraz z eksploatacjà instalacji lub urzàdzeƒ wod-
nych na terenach zak∏adów w rozumieniu ustawy
— Prawo ochrony Êrodowiska zaliczanych do tych
przedsi´wzi´ç,

2) na wykonanie urzàdzeƒ wodnych zabezpieczajà-
cych przed powodzià, 

3) na przerzuty wody,

4) na wprowadzanie do wód powierzchniowych sub-
stancji chemicznych hamujàcych rozwój glonów,

5) o których mowa w art. 122 ust. 2,

6) je˝eli szczególne korzystanie z wód lub wykonanie
urzàdzeƒ wodnych odbywa si´ na terenach za-
mkni´tych w rozumieniu przepisów ustawy — Pra-
wo ochrony Êrodowiska.

3. Organ w∏aÊciwy do wydawania pozwolenia wod-
noprawnego jest w∏aÊciwy w sprawach stwierdzenia
wygaÊni´cia, cofni´cia lub ograniczenia tego pozwole-
nia, a tak˝e orzeczenia o przeniesieniu prawa w∏asno-
Êci urzàdzenia wodnego na w∏asnoÊç w∏aÊciciela wo-
dy. 

Art. 141. Przepisy art. 122—140 dotyczàce wykony-
wania studni do poboru wód podziemnych nie naru-
szajà przepisów ustawy — Prawo geologiczne i górni-
cze. 

Rozdzia∏ 5 

Instrumenty ekonomiczne s∏u˝àce gospodarowaniu
wodami

Art. 142. Instrumenty ekonomiczne s∏u˝àce gospo-
darowaniu wodami stanowià: 

1) nale˝noÊci za korzystanie ze Êródlàdowych dróg
wodnych oraz urzàdzeƒ wodnych stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, usytuowanych na Êród-
làdowych wodach powierzchniowych,

2) op∏aty, o których mowa w art. 13 ust. 3,

3) op∏aty, o których mowa w art. 20 ust. 10.

Art. 143. Nale˝noÊci za korzystanie ze Êródlàdo-
wych dróg wodnych oraz urzàdzeƒ wodnych stanowià-
cych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, usytuowanych na
Êródlàdowych wodach powierzchniowych, zwane da-
lej „nale˝noÊciami”, uiszcza si´ za:

1) ˝eglug´ oraz przewóz ludzi lub towarów obiektami
p∏ywajàcymi,

2) holowanie lub sp∏aw drewna,

3) korzystanie ze Êluz lub pochylni.

Art. 144. 1. Z uiszczania nale˝noÊci zwolnione sà:

1) ∏odzie sportowo-turystyczne i inne ma∏e statki (do
15 ton noÊnoÊci); zwolnienie nie dotyczy nale˝no-
Êci za korzystanie ze Êluz lub pochylni,

2) statki jednostek organizacyjnych w∏aÊciciela wód
lub urzàdzeƒ wodnych zlokalizowanych na wodach
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oraz jednostek paƒstwowej s∏u˝by hydrologiczno-
-meteorologicznej,

3) statki jednostek si∏ zbrojnych, jednostek organiza-
cyjnych resortu spraw wewn´trznych oraz jedno-
stek ratowniczych,

4) statki inspektoratów ˝eglugi Êródlàdowej,

5) statki Paƒstwowej i Spo∏ecznej Stra˝y Rybackiej,

6) statki urz´dów morskich,

7) promy le˝àce w ciàgach dróg publicznych.

2. Od uczniów szkó∏ podstawowych, gimnazjów
i szkó∏ ponadgimnazjalnych ogólnokszta∏càcych i za-
wodowych oraz od studentów szkó∏ wy˝szych nale˝no-
Êci za Êluzowanie obni˝a si´ o po∏ow´.

Art. 145. Nale˝noÊci za ˝eglug´ statków pasa˝er-
skich oraz wycieczkowych ustala si´ w zale˝noÊci od
iloÊci miejsc pasa˝erskich i d∏ugoÊci przebytej drogi
w jednym rejsie, a za ˝eglug´ pustych statków towaro-
wych oraz barek — za jeden tonokilometr noÊnoÊci wy-
mierzonej.

Art. 146. 1. Nale˝noÊç za przewóz towarów ustala
si´ dla odcinków dróg wodnych w zale˝noÊci od masy
przewo˝onych towarów i d∏ugoÊci trasy; mas´ towa-
rów zaokràgla si´ do pe∏nych ton, a wysokoÊç nale˝no-
Êci — do pe∏nych dziesiàtek groszy.

2. Je˝eli nale˝noÊç za przewóz towarów by∏aby ni˝-
sza od nale˝noÊci za ̋ eglug´ pustego statku, nale˝noÊç
ustala si´ jak za przejazd pustego statku.

3. W Êluzach wielostopniowych ka˝dà komor´
uznaje si´ za osobnà Êluz´.

Art. 147. 1. Nale˝noÊç za przewóz, holowanie lub
sp∏aw drewna ustala si´ za tonokilometry.

2. Mas´ drewna ustala si´ na podstawie dokumen-
tu przewozowego wystawionego przez przewoênika;
je˝eli w dokumencie przewozowym nie podano iloÊci
metrów szeÊciennych drewna albo przewoênik nie wy-
stawi∏ dokumentu przewozowego, przyjmuje si´, ˝e
1 m3 drewna odpowiada 3,5 m2 powierzchni tratwy, co
równa si´ masie 0,7 t.

Art. 148. Nale˝noÊç za korzystanie ze Êluz lub po-
chylni ustala si´ w zale˝noÊci od rodzaju i wielkoÊci
statku oraz od godzin korzystania z tych urzàdzeƒ:
w godzinach od 700 do 1600 albo od 1600 do 700. 

Art. 149. 1. WysokoÊç nale˝noÊci ustala jednostka
organizacyjna odpowiedzialna za utrzymanie odcin-
ków Êródlàdowych dróg wodnych lub urzàdzeƒ wod-
nych stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, zwana
dalej „w∏aÊciwà jednostkà organizacyjnà”, na podsta-
wie informacji sk∏adanej przez zak∏ad obowiàzany do
uiszczania nale˝noÊci, z zastrze˝eniem ust. 5.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna
zawieraç dane dotyczàce przewozów towarowych
wyra˝onych w tonokilometrach, rejsów statków pa-
sa˝erskich lub wycieczkowych, rejsów pustych stat-
ków towarowych lub barek, liczby Êluzowaƒ oraz

przejÊç przez pochylni´, uwzgl´dniajàc odpowiednio
art. 145—147. 

3. Zak∏ad, o którym mowa w ust. 1, jest obowiàza-
ny do sk∏adania informacji, o której mowa w ust. 2,
w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej w terminie do
15 dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w któ-
rym ˝egluga by∏a wykonywana. 

4. Je˝eli zak∏ad nie z∏o˝y informacji w terminie,
o którym mowa w ust. 3, w∏aÊciwa jednostka organiza-
cyjna ustala wysokoÊç nale˝noÊci na podstawie w∏a-
snych ustaleƒ. 

5. Nale˝noÊci za korzystanie ze Êluz lub pochylni
przez statki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1, po-
biera si´ bezpoÊrednio w miejscu Êluzowania lub przej-
Êcia przez pochylni´, z uwzgl´dnieniem zasady, o któ-
rej mowa w art. 144 ust. 2; za pobranà nale˝noÊç wy-
stawia si´ potwierdzenie uiszczenia nale˝noÊci. 

Art. 150. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki wodnej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) odcinki dróg wodnych, o których mowa w art. 146
ust. 1, kierujàc si´ infrastrukturà oraz kosztami
utrzymania tych dróg, 

2) stawki nale˝noÊci, 

3) jednostki organizacyjne, uprawnione do pobierania
nale˝noÊci oraz sposób ustalania i pobierania na-
le˝noÊci,

4) wzór formularza do sk∏adania informacji, o której
mowa w art. 149 ust. 2. 

2. Realizujàc upowa˝nienie, o którym mowa
w ust. 1, minister b´dzie kierowa∏ si´ rodzajem i wiel-
koÊcià obiektów p∏ywajàcych, masà przewo˝onych to-
warów, iloÊcià miejsc pasa˝erskich oraz noÊnoÊcià wy-
mierzonà, rodzajem i wielkoÊcià obiektów p∏ywajàcych
oraz porà korzystania z tych urzàdzeƒ, uwzgl´dniajàc
komu zosta∏o powierzone utrzymanie poszczególnych
odcinków Êródlàdowych dróg wodnych oraz urzàdzeƒ
wodnych, potrzebà jednolitego uj´cia w sk∏adanych in-
formacjach danych koniecznych do ustalenia nale˝no-
Êci, majàc na wzgl´dzie, ˝e maksymalna stawka nale˝-
noÊci za:

1) ˝eglug´ pustych statków towarowych i barek nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,5 gr za jeden tonokilometr
noÊnoÊci wymierzonej, a statków pasa˝erskich
i wycieczkowych — 2,5 gr za iloczyn jednego miej-
sca na statku i ka˝dego kilometra przebytej drogi
wodnej,

2) przewóz towarów oraz holowanie i sp∏aw drewna
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 2 gr za jeden tonokilometr,

3) jedno przejÊcie przez Êluz´ lub pochylni´ w godzi-
nach od 700 do 1600 nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 2% naj-
ni˝szego wynagrodzenia za prac´ pracowników,
okreÊlonego na podstawie odr´bnych przepisów
dla roku poprzedniego, a w godzinach od 1600

do 700 — 4% tego wynagrodzenia. 

Art. 151. 1. Stawki nale˝noÊci, o których mowa
w art. 150, podlegajà z dniem 1 stycznia ka˝dego roku
kalendarzowego podwy˝szeniu w stopniu odpowiada-
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jàcym wskaênikowi zmian cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych planowanemu w ustawie bud˝etowej na
ten rok. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wodnej,
nie póêniej ni˝ do dnia 30 listopada ka˝dego roku,
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urz´dowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, og∏asza wyso-
koÊç stawek nale˝noÊci na rok nast´pny.

Art. 152. Nale˝noÊci i op∏aty, o których mowa
w art. 142, stanowià dochód Êrodka specjalnego Preze-
sa Krajowego Zarzàdu, przeznaczonego na:

1) utrzymanie katastru wodnego,

2) opracowanie planów gospodarowania wodami,

3) odbudow´ ekosystemów zdegradowanych przez
niew∏aÊciwà eksploatacj´ zasobów wodnych.

Rozdzia∏ 6

Kataster wodny

Art. 153. 1. Kataster wodny jest systemem informa-
cyjnym o gospodarowaniu wodami, sk∏adajàcym si´
z dwóch dzia∏ów (Dzia∏ I i Dzia∏ II).

2. W Dziale I katastru wodnego gromadzi si´ i aktu-
alizuje dane dotyczàce:

1) sieci hydrograficznej oraz hydrologicznych i mete-
orologicznych posterunków obserwacyjno-pomia-
rowych,

2) zasobów wód podziemnych, lokalizacji g∏ównych
zbiorników wód podziemnych oraz sieci stacjonar-
nych obserwacji wód, 

3) iloÊci i jakoÊci zasobów wód powierzchniowych
oraz podziemnych,

4) wielkoÊci poboru wody powierzchniowej i pod-
ziemnej, 

5) êróde∏ i charakterystyki zanieczyszczeƒ punkto-
wych oraz obszarowych,

6) stanu biologicznego Êrodowiska wodnego oraz te-
renów zalewowych,

7) obwodów rybackich oraz rybackiej przydatnoÊci
wód (bonitacji),

8) u˝ytkowania wód wraz z charakterystykà korzysta-
nia z wód,

9) pozwoleƒ wodnoprawnych,

10) urzàdzeƒ wodnych, 

11) stref i obszarów ochronnych oraz obszarów nara-
˝onych na niebezpieczeƒstwo powodzi, ustano-
wionych na podstawie ustawy,

12) spó∏ek wodnych.

3. Dzia∏ II katastru wodnego zawiera plany, o któ-
rych mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1—3, oraz listy, o któ-
rych mowa w art. 90 ust. 1 pkt 8 i w art. 92 ust. 3 pkt 14.

4. èród∏em danych katastru wodnego w zakresie
nieruchomoÊci jest ewidencja gruntów i budynków,
o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja

1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 110, poz. 1189).

Art. 154. 1. Kataster wodny, o którym mowa
w art. 153, prowadzi si´ dla obszaru paƒstwa z uwzgl´d-
nieniem podzia∏u paƒstwa na obszary dorzeczy i regio-
ny wodne.

2. Kataster wodny dla obszaru paƒstwa prowadzo-
ny jest przez Prezesa Krajowego Zarzàdu i obejmuje
dane okreÊlone w art. 153 ust. 2 pkt 1—3 i 10 oraz
w ust. 3.

3. Kataster wodny dla regionu wodnego prowadzo-
ny jest przez dyrektora regionalnego zarzàdu i obejmu-
je dane okreÊlone w art. 153 ust. 2 i 3.

Art. 155. 1. Organy administracji publicznej, jed-
nostki badawczo-rozwojowe, a tak˝e zak∏ady oraz w∏a-
Êciciele urzàdzeƒ wodnych obowiàzani sà do nieod-
p∏atnego przekazywania danych niezb´dnych do pro-
wadzenia katastru wodnego.

2. Kataster wodny jest udost´pniany do wglàdu
nieodp∏atnie. 

3. Wyszukiwanie informacji, sporzàdzanie kopii do-
kumentów oraz ich przesy∏anie odbywa si´ na podsta-
wie przepisów ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska,
regulujàcych zasady dost´pu do informacji o Êrodowi-
sku i jego ochronie.

Rozdzia∏ 7

Kontrola gospodarowania wodami

Art. 156. 1. Kontrola gospodarowania wodami do-
tyczy:

1) stanu realizacji planów i programów dotyczàcych
gospodarki wodnej, ustalonych na podstawie usta-
wy, 

2) korzystania z wód, 

3) ochrony wód przed zanieczyszczeniem,

4) przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach
wydanych na podstawie ustawy,

5) utrzymania wód oraz urzàdzeƒ wodnych,

6) przestrzegania na∏o˝onych na w∏aÊcicieli gruntów
obowiàzków oraz ograniczeƒ, 

7) przestrzegania warunków obowiàzujàcych w stre-
fach i obszarach ochronnych ustanowionych na
podstawie ustawy,

8) stanu jakoÊci wody ujmowanej do zaopatrzenia
ludnoÊci oraz wody w kàpieliskach, 

9) jakoÊci wód przeznaczonych do bytowania ryb, sko-
rupiaków i mi´czaków w warunkach naturalnych,

10) st´˝eƒ azotanów w wodach wra˝liwych na zanie-
czyszczenie zwiàzkami azotu ze êróde∏ rolniczych,

11) przestrzegania warunków obowiàzujàcych na wa-
∏ach przeciwpowodziowych oraz na obszarach bez-
poÊredniego zagro˝enia powodzià, 
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12) stanu zabezpieczenia przed powodzià oraz przebie-
gu usuwania skutków powodzi zwiàzanych z utrzy-
maniem wód oraz urzàdzeƒ wodnych, 

13) ustawiania i utrzymywania sta∏ych urzàdzeƒ po-
miarowych na brzegach i w wodach, 

14) wykonywania w pobli˝u urzàdzeƒ wodnych robót
lub czynnoÊci, które mogà zagra˝aç tym urzàdze-
niom lub spowodowaç ich uszkodzenie,

15) usuwania szkód zwiàzanych z ruchem zak∏adu gór-
niczego w zakresie gospodarki wodnej.

2. Kontrol´, o której mowa w ust. 1, wykonujà od-
powiednio Prezes Krajowego Zarzàdu oraz dyrektorzy
regionalnych zarzàdów, z wyjàtkiem kontroli, o której
mowa w ust. 1 pkt 8, wykonywanej przez Inspekcj´ Sa-
nitarnà, oraz kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 9
i 10, wykonywanej przez Inspekcj´ Ochrony Ârodowi-
ska. 

3. Przepis ust. 2 nie narusza przepisów ustawy —
Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 20 lip-
ca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U.
Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 63,
poz. 638 i 639, Nr 76, poz. 811, Nr 100, poz. 1085
i Nr 110, poz. 1189). 

Art. 157. 1. Kontrol´ wykonujà Prezes Krajowego
Zarzàdu, dyrektorzy regionalnych zarzàdów oraz upo-
wa˝nieni przez nich pracownicy, odpowiednio Krajo-
wego Zarzàdu i regionalnych zarzàdów, zwani dalej
„inspektorami”.

2. Przy wykonywaniu kontroli w zakresie gospodar-
ki wodnej inspektor uprawniony jest do:
1) wst´pu wraz z pracownikami pomocniczymi, rze-

czoznawcami i niezb´dnym wyposa˝eniem przez
ca∏à dob´ na teren nieruchomoÊci, na której znaj-
dujà si´ urzàdzenia wodne lub prowadzona jest
dzia∏alnoÊç zwiàzana z korzystaniem z wód, 

2) przeprowadzania niezb´dnych badaƒ lub wykony-
wania innych czynnoÊci kontrolnych w celu ustale-
nia, na terenie kontrolowanej nieruchomoÊci, prze-
strzegania warunków wynikajàcych z ustawy, a tak-
˝e stanu urzàdzeƒ wodnych, 

3) ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji oraz
wzywania i przes∏uchiwania osób w zakresie nie-
zb´dnym do ustalenia stanu faktycznego,

4) ˝àdania okazywania dokumentów i udost´pnienia
wszelkich danych majàcych zwiàzek z problematy-
kà kontroli.

Art. 158. Kontrolowany z zachowaniem przepisów
o tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej oraz o zakwatero-
waniu si∏ zbrojnych jest obowiàzany umo˝liwiç inspek-
torowi przeprowadzenie kontroli, a w szczególnoÊci
umo˝liwiç dokonanie czynnoÊci, o których mowa
w art. 157 ust. 2.

Art. 159. 1. Z czynnoÊci kontrolnych inspektor spo-
rzàdza protokó∏, którego jeden egzemplarz dor´cza
kontrolowanemu zak∏adowi.

2. Protokó∏ podpisujà inspektor i upowa˝niony
przedstawiciel kontrolowanego, który mo˝e wnieÊç do
protoko∏u umotywowane zastrze˝enia i uwagi.

3. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u
przez upowa˝nionego przedstawiciela kontrolowane-
go, inspektor czyni o tym wzmiank´ w protokole, a od-
mawiajàcy podpisu mo˝e w terminie 7 dni przedstawiç
swoje stanowisko na piÊmie odpowiednio Prezesowi
Krajowego Zarzàdu lub dyrektorowi regionalnego za-
rzàdu.

Art. 160. 1. Na podstawie ustaleƒ kontroli Prezes
Krajowego Zarzàdu lub dyrektor regionalnego zarzàdu
mo˝e:

1) wydaç kontrolowanemu zarzàdzenie pokontrolne,

2) wystàpiç do w∏aÊciwego organu o wszcz´cie post´-
powania administracyjnego przewidzianego prze-
pisami ustawy.

2. Prezes Krajowego Zarzàdu oraz dyrektor regio-
nalnego zarzàdu mo˝e wystàpiç z wnioskiem o prze-
prowadzenie post´powania s∏u˝bowego lub innego
przewidzianego prawem post´powania przeciwko
osobom winnym dopuszczenia do uchybieƒ i powia-
domienie, w okreÊlonym terminie, o wynikach tego po-
st´powania i podj´tych dzia∏aniach.

Art. 161. 1. Prezes Krajowego Zarzàdu oraz dyrek-
tor regionalnego zarzàdu wspó∏dzia∏ajà w wykonywa-
niu czynnoÊci kontrolnych z innymi organami kontroli,
organami administracji publicznej, organami obrony
cywilnej oraz organizacjami spo∏ecznymi.

2. Wspó∏dzia∏anie to obejmuje w szczególnoÊci:

1) rozpatrywanie wniosków o przeprowadzenie kon-
troli,

2) przekazywanie w∏aÊciwym organom administracji
publicznej informacji o wynikach przeprowadzo-
nych kontroli,

3) wymian´ informacji o wynikach kontroli,

4) wspó∏prac´ ze Stra˝à Granicznà w wykonywaniu
kontroli w strefie nadgranicznej.

Art. 162. 1. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwole-
nia wodnoprawnego wzywa zak∏ad do usuni´cia,
w okreÊlonym terminie, zaniedbaƒ w zakresie gospo-
darki wodnej, w wyniku których mo˝e powstaç stan za-
gra˝ajàcy ˝yciu lub zdrowiu ludzi albo zwierzàt bàdê
Êrodowisku.

2. Je˝eli zaniedbania zak∏adu nie zostanà usuni´te
w okreÊlonym terminie, organ, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e wydaç decyzj´ o unieruchomieniu zak∏a-
du lub jego cz´Êci, do czasu usuni´cia zaniedbaƒ.

3. Podj´cie wstrzymanej dzia∏alnoÊci mo˝e nastà-
piç za zgodà organu, o którym mowa w ust. 1, dzia∏ajà-
cego w porozumieniu z w∏aÊciwym dyrektorem regio-
nalnego zarzàdu, po stwierdzeniu, ˝e usuni´to zanie-
dbania, o których mowa w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´, je˝eli zanie-
dbania, o których mowa w ust. 1, dotyczà wprowadza-
nia Êcieków do wód lub do ziemi.
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Art. 163. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku
kontroli, i˝ woda w kàpielisku nie spe∏nia warunków,
o których mowa w art. 50 ust. 3, organ Inspekcji Sani-
tarnej orzeka o zakazie kàpieli i powiadamia o tym
miejscowà ludnoÊç w sposób zwyczajowo przyj´ty
w danej miejscowoÊci. 

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnieƒ Inspekcji
Sanitarnej, okreÊlonych w odr´bnych przepisach. 

DZIA¸ VII

Spó∏ki wodne i zwiàzki wa∏owe

Rozdzia∏ 1

Tworzenie spó∏ek wodnych i zwiàzków wa∏owych

Art. 164. 1. Spó∏ki wodne oraz zwiàzki wa∏owe sà
formami organizacyjnymi, które nie dzia∏ajà w celu
osiàgni´cia zysku, zrzeszajà osoby fizyczne lub prawne
i majà na celu zaspokajanie wskazanych ustawà po-
trzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. 

2. Spó∏ki wodne mogà byç tworzone w szczególno-
Êci do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji
urzàdzeƒ s∏u˝àcych do:

1) zapewnienia wody dla ludnoÊci,

2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem, 

3) ochrony przed powodzià,

4) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej
gospodarki na terenach zmeliorowanych,

5) wykorzystywania wody do celów przeciwpo˝aro-
wych,

6) utrzymywania wód.

3. Spó∏ki wodne nie mogà prowadziç dzia∏alnoÊci
w zakresie uregulowanym ustawà o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków.

4. Spó∏ki wodne mogà korzystaç z pomocy paƒ-
stwa oraz jednostek samorzàdu terytorialnego, w for-
mie dotacji, udzielanej zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych dotyczàcymi dotacji podmio-
towych udzielanych z bud˝etu paƒstwa oraz dotacji
przedmiotowych udzielanych z bud˝etów jednostek
samorzàdu terytorialnego. 

5. Udzielenie spó∏ce wodnej, wykonujàcej urzàdze-
nia melioracji wodnych, pomocy, o której mowa
w ust. 4, mo˝e nastàpiç wówczas, gdy obszar przewi-
dziany do melioracji stanowi zwarty kompleks i zosta∏
zakwalifikowany w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego do rolniczego zagospodarowa-
nia, zasi´g oraz projekt techniczny melioracji zosta∏y
uzgodnione z wojewodà, a udzia∏ w∏asny cz∏onków
spó∏ki odpowiada co najmniej kwocie wyliczonej zgod-
nie z art. 74 oraz przepisami wydanymi na podstawie
art. 78 ust. 1. 

6. Spó∏ki wodne mogà ∏àczyç si´ w zwiàzki spó∏ek
wodnych.

7. Do zwiàzków spó∏ek wodnych stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dotyczàce spó∏ek wodnych, z tym ˝e
prawa i obowiàzki przys∏ugujàce wobec spó∏ek wod-
nych staroÊcie, w stosunku do zwiàzków spó∏ek wod-
nych wykonuje marsza∏ek województwa.

8. Zwiàzki wa∏owe mogà byç tworzone do wykony-
wania i utrzymywania wa∏ów przeciwpowodziowych
wraz z urzàdzeniami wodnymi stanowiàcymi ich wypo-
sa˝enie.

9. Przepisy dotyczàce spó∏ek wodnych i ich zwiàz-
ków stosuje si´ odpowiednio do zwiàzków wa∏owych. 

Art. 165. 1. Utworzenie spó∏ki wodnej nast´puje
w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych
lub prawnych, zawartego w formie pisemnej. 

2. Do utworzenia spó∏ki wodnej wymagane jest:

1) uchwalenie statutu spó∏ki przez osoby zaintereso-
wane utworzeniem spó∏ki,

2) dokonanie wyboru organów spó∏ki.

3. Starosta w∏aÊciwy miejscowo dla siedziby spó∏-
ki wodnej zatwierdza statut spó∏ki w drodze decyzji;
w przypadku niezgodnoÊci statutu z prawem starosta
wzywa do usuni´cia niezgodnoÊci statutu z prawem
w okreÊlonym terminie, a je˝eli niezgodnoÊci nie zosta-
nà usuni´te — odmawia, w drodze decyzji, jego za-
twierdzenia.

4. Spó∏ka wodna nabywa osobowoÊç prawnà
z chwilà uprawomocnienia si´ decyzji starosty o za-
twierdzeniu statutu.

5. Osoby, które dzia∏a∏y w imieniu spó∏ki przed na-
byciem przez nià osobowoÊci prawnej, odpowiadajà
solidarnie za szkody powsta∏e w wyniku tego dzia∏ania.

6. Przepisy ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do zmia-
ny statutu.

7. Nast´pca prawny cz∏onka spó∏ki wodnej wst´pu-
je w jego prawa i obowiàzki. 

Art. 166. 1. Statut spó∏ki wodnej okreÊla w szczegól-
noÊci:

1) nazw´ i siedzib´ spó∏ki oraz teren jej dzia∏alnoÊci,

2) cel spó∏ki oraz sposób i Êrodki s∏u˝àce do osiàgni´-
cia tego celu,

3) zasady ustalania wysokoÊci sk∏adek i innych Êwiad-
czeƒ na rzecz spó∏ki, adekwatnych do celów spó∏ki,

4) prawa i obowiàzki cz∏onków spó∏ki,

5) ograniczenia praw cz∏onków dotyczàce ich gruntów
i obiektów niezb´dnych do wykonywania zadaƒ
spó∏ki,

6) warunki przyjmowania nowych cz∏onków oraz wy-
kluczania cz∏onków ze spó∏ki,

7) warunki nast´pstwa prawnego cz∏onków spó∏ki,

8) organy spó∏ki, ich sk∏ad, zasady powo∏ywania i od-
wo∏ywania oraz zakres dzia∏ania,

9) zasady nawiàzywania stosunku pracy w ramach
spó∏ki,
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10) przypadki wymagajàce zwo∏ania walnego zgroma-
dzenia, 

11) czas trwania spó∏ki oraz sposób jej rozwiàzania lub
likwidacji,

12) warunki zaciàgania zobowiàzaƒ i udzielania pe∏no-
mocnictw do reprezentowania spó∏ki, 

13) przeznaczenie mienia pozosta∏ego po rozwiàzaniu
lub likwidacji spó∏ki.

2. Do statutu do∏àcza si´ wykaz cz∏onków spó∏ki, za-
wierajàcy ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adre-
sów. 

Art. 167. 1. Zarzàd spó∏ki wodnej zg∏asza utworze-
nie spó∏ki w celu wpisania do katastru wodnego, w ter-
minie 30 dni od dnia nabycia przez spó∏k´ osobowoÊci
prawnej.

2. Wpis spó∏ki wodnej do katastru wodnego obej-
muje:

1) nazw´, siedzib´, adres i przedmiot dzia∏ania spó∏ki,

2) imiona i nazwiska cz∏onków zarzàdu oraz sposób
reprezentowania spó∏ki,

3) czas trwania spó∏ki,

4) dane dotyczàce decyzji starosty o zatwierdzeniu
statutu.

3. Wszelkie zmiany danych, o których mowa
w ust. 2, zarzàd niezw∏ocznie zg∏asza do katastru wod-
nego.

Art. 168. Na wniosek spó∏ki wodnej lub zaintereso-
wanego zak∏adu starosta, w drodze decyzji, mo˝e w∏à-
czyç zak∏ad do spó∏ki, je˝eli jest to uzasadnione celami,
dla których spó∏ka zosta∏a utworzona.

Art. 169. 1. Spó∏ka wodna odpowiada za swoje zo-
bowiàzania ca∏ym majàtkiem.

2. Cz∏onek spó∏ki wodnej nie odpowiada za zobo-
wiàzania spó∏ki. 

Art. 170. 1. Cz∏onek spó∏ki wodnej jest obowiàzany
do wnoszenia sk∏adek i ponoszenia na jej rzecz innych
okreÊlonych w statucie Êwiadczeƒ, niezb´dnych do wy-
konywania statutowych zadaƒ spó∏ki.

2. WysokoÊç sk∏adek i innych Êwiadczeƒ na rzecz
spó∏ki wodnej powinna byç proporcjonalna do korzy-
Êci odnoszonych przez cz∏onków spó∏ki, w zwiàzku
z dzia∏alnoÊcià spó∏ki.

3. Je˝eli uchwalone przez spó∏k´ wodnà, zajmujàcà
si´ utrzymaniem urzàdzeƒ melioracji wodnych szcze-
gó∏owych, sk∏adki i inne Êwiadczenia nie wystarczajà
na wykonanie przewidzianych na dany rok zadaƒ sta-
tutowych, starosta mo˝e organom spó∏ki zwróciç uwa-
g´ na koniecznoÊç podwy˝szenia wysokoÊci tych sk∏a-
dek lub innych Êwiadczeƒ. 

4. W przypadku osiàgni´cia zysku netto mo˝e byç
on przeznaczony wy∏àcznie na cele statutowe.

5. Do egzekucji sk∏adek i Êwiadczeƒ, o których mo-
wa w ust. 1, na rzecz spó∏ki wodnej stosuje si´ odpo-

wiednio przepisy o egzekucji nale˝noÊci podatko-
wych.

Art. 171. 1. Je˝eli osoby, które nie sà cz∏onkami
spó∏ki wodnej, odnoszà korzyÊci z urzàdzeƒ spó∏ki lub
przyczyniajà si´ do zanieczyszczania wody, dla której
ochrony spó∏ka zosta∏a utworzona, obowiàzane sà do
ponoszenia Êwiadczeƒ na rzecz spó∏ki.

2. WysokoÊç i rodzaj Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1, ustala, w drodze decyzji, starosta.

Rozdzia∏ 2

Organy spó∏ki

Art. 172. 1. Organami spó∏ki wodnej sà:

1) walne zgromadzenie,

2) zarzàd,

3) komisja rewizyjna, o ile spó∏ka liczy wi´cej ni˝ dzie-
si´ciu cz∏onków.

2. Statut mo˝e okreÊlaç inne organy spó∏ki, ni˝ wy-
mienione w ust. 1, oraz okreÊlaç warunki, przy których
walne zgromadzenie z∏o˝one z cz∏onków spó∏ki zostaje
zastàpione przez walne zgromadzenie delegatów.

Art. 173. 1. Do walnego zgromadzenia nale˝y:

1) uchwalanie planu prac spó∏ki wodnej oraz jej bu-
d˝etu, w którym mo˝na upowa˝niç zarzàd do zacià-
gania po˝yczek lub kredytów, w imieniu spó∏ki, do
ustalonej wysokoÊci,

2) uchwalanie wysokoÊci sk∏adek i innych Êwiadczeƒ
na rzecz spó∏ki,

3) wybór oraz odwo∏anie cz∏onków zarzàdu i cz∏onków
komisji rewizyjnej, 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawoz-
daƒ oraz udzielanie zarzàdowi absolutorium,

5) podejmowanie uchwa∏ w sprawie nabycia nieru-
chomoÊci albo zbycia lub obcià˝enia nieruchomo-
Êci spó∏ki wodnej,

6) uchwalanie zmian statutu spó∏ki wodnej,

7) podejmowanie uchwa∏ w sprawie przystàpienia
spó∏ki wodnej do zwiàzku spó∏ek wodnych,

8) podejmowanie uchwa∏ w sprawie po∏àczenia spó∏-
ki wodnej z innà spó∏kà wodnà albo podzia∏u spó∏-
ki wodnej na dwie lub wi´cej spó∏ek,

9) podj´cie uchwa∏y w sprawie rozwiàzania spó∏ki
wodnej oraz powo∏ania likwidatorów,

10) zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawoz-
daƒ likwidatora spó∏ki wodnej,

11) podejmowanie uchwa∏ w sprawach przedstawio-
nych przez zarzàd lub komisj´ rewizyjnà.

2. Nieudzielenie absolutorium zarzàdowi spó∏ki
wodnej jest równoznaczne z odwo∏aniem zarzàdu.

Art. 174. Walne zgromadzenie jest zwo∏ywane
przez zarzàd co najmniej raz w roku.
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Art. 175. 1. Je˝eli statut spó∏ki nie stanowi inaczej,
uchwa∏y walnego zgromadzenia zapadajà zwyk∏à
wi´kszoÊcià g∏osów, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Uchwa∏y walnego zgromadzenia w sprawie
zmiany statutu, rozwiàzania spó∏ki wodnej, po∏àczenia
z innà spó∏kà lub podzia∏u spó∏ki zapadajà wi´kszoÊcià
dwóch trzecich g∏osów przy obecnoÊci co najmniej po-
∏owy liczby cz∏onków spó∏ki wodnej.

3. Cz∏onkowi spó∏ki wodnej przys∏uguje jeden g∏os,
przy czym w sprawach, o których mowa w ust. 1, sta-
tut mo˝e przyznaç cz∏onkowi spó∏ki wodnej takà liczb´
g∏osów, ile razy jego Êwiadczenia na rzecz spó∏ki sà
wi´ksze od Êwiadczeƒ pozosta∏ych cz∏onków spó∏ki;
w takim przypadku statut okreÊli sposób obliczania
podwy˝szonej liczby g∏osów.

4. Do walnego zgromadzenia delegatów przepisy
ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 176. 1. Zarzàd spó∏ki wodnej wykonuje uchwa-
∏y walnego zgromadzenia, kieruje dzia∏alnoÊcià spó∏ki,
zarzàdza jej majàtkiem, prowadzi gospodark´ finanso-
wà i reprezentuje jà na zewnàtrz.

2. Zarzàd mo˝e byç jednoosobowy lub wieloosobo-
wy; liczb´ cz∏onków zarzàdu okreÊla statut spó∏ki.

3. Zarzàd wybierany jest na 5 lat, je˝eli statut spó∏-
ki wodnej nie stanowi inaczej.

4. Do w∏aÊciwoÊci zarzàdu nale˝à sprawy nieza-
strze˝one dla innych organów spó∏ki.

5. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ w imieniu spó∏ki wod-
nej, je˝eli statut nie stanowi inaczej, uprawniony jest:

1) 1 cz∏onek zarzàdu — gdy w sk∏ad zarzàdu wchodzà
nie wi´cej ni˝ 2 osoby,

2) 2 cz∏onków zarzàdu — w pozosta∏ych przypadkach.

6. Zarzàd spó∏ki wodnej ma prawo obcià˝ania
cz∏onków spó∏ki kosztami Êwiadczeƒ lub prac niewyko-
nanych w terminie. 

Art. 177. 1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia∏al-
noÊç spó∏ki wodnej.

2. Komisja rewizyjna jest obowiàzana do przepro-
wadzenia kontroli gospodarki finansowej spó∏ki wod-
nej co najmniej raz w roku, przed walnym zgromadze-
niem, i przedstawienia wyników tej kontroli walnemu
zgromadzeniu w formie sprawozdania.

3. Komisja rewizyjna sk∏ada si´ co najmniej z
3 cz∏onków; liczb´ cz∏onków komisji rewizyjnej okreÊla
statut spó∏ki wodnej.

4. Komisja rewizyjna wybierana jest na okres 5 lat,
je˝eli statut spó∏ki wodnej nie stanowi inaczej.

5. Cz∏onek komisji rewizyjnej nie mo˝e wchodziç
w sk∏ad zarzàdu.

Rozdzia∏ 3

Nadzór i kontrola nad dzia∏alnoÊcià spó∏ek

Art. 178. Nadzór i kontrol´ nad dzia∏alnoÊcià spó-
∏ek wodnych sprawuje starosta.

Art. 179. 1. Zarzàd spó∏ki wodnej obowiàzany jest
do przed∏o˝enia staroÊcie uchwa∏ organów spó∏ki
w terminie 7 dni od dnia ich podj´cia.

2. Uchwa∏y organów spó∏ki wodnej sprzeczne
z prawem lub statutem sà niewa˝ne; o niewa˝noÊci
uchwa∏ w ca∏oÊci lub w cz´Êci orzeka, w drodze decy-
zji, starosta w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia
dor´czenia uchwa∏y.

3. Starosta, wszczynajàc post´powanie w sprawie
stwierdzenia niewa˝noÊci uchwa∏y, mo˝e wstrzymaç
jej wykonanie.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna;
spó∏ka wodna, której uchwa∏a zosta∏a uchylona, mo˝e
zwróciç si´ do starosty z wnioskiem o ponowne rozpa-
trzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu spó∏ce
wodnej przys∏uguje skarga do sàdu administracyjne-
go. 

Art. 180. 1. W przypadku powtarzajàcego si´ naru-
szania przez zarzàd prawa lub statutu starosta mo˝e,
w drodze decyzji, rozwiàzaç zarzàd, wyznaczajàc osob´
pe∏niàcà jego obowiàzki.

2. W terminie 3 miesi´cy od dnia, w którym decy-
zja, o której mowa w ust. 1, sta∏a si´ ostateczna, osoba
wyznaczona do pe∏nienia obowiàzków zarzàdu jest
obowiàzana zwo∏aç walne zgromadzenie w celu wy-
brania nowego zarzàdu.

3. Je˝eli walne zgromadzenie nie dokona wyboru
nowego zarzàdu, starosta mo˝e ustanowiç, w drodze
decyzji, zarzàd komisaryczny spó∏ki wodnej na czas
oznaczony, nie d∏u˝szy ni˝ rok.

Rozdzia∏ 4

Rozwiàzanie spó∏ki wodnej

Art. 181. 1. Spó∏ka wodna mo˝e byç rozwiàzana
uchwa∏à walnego zgromadzenia.

2. Spó∏ka wodna mo˝e byç rozwiàzana przez staro-
st´, w drodze decyzji, je˝eli: 

1) dzia∏alnoÊç spó∏ki narusza prawo lub statut albo

2) up∏ynà∏ termin, na jaki zosta∏ ustanowiony zarzàd
komisaryczny, o którym mowa w art. 180 ust. 3,
a walne zgromadzenie nie dokona∏o wyboru nowe-
go zarzàdu,

3) liczba cz∏onków jest mniejsza ni˝ okreÊlona w
art. 165 ust. 1.

Art. 182. 1. Rozwiàzanie spó∏ki wodnej nast´puje
po przeprowadzeniu post´powania likwidacyjnego.
W okresie tego post´powania spó∏ka dzia∏a pod do-
tychczasowà nazwà z dodaniem wyrazów „w likwida-
cji” oraz zachowuje osobowoÊç prawnà.
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2. Likwidatorem spó∏ki mo˝e byç cz∏onek zarzàdu
lub inna osoba powo∏ana uchwa∏à walnego zgroma-
dzenia.

3. W przypadku rozwiàzania spó∏ki na podstawie
decyzji, o której mowa w art. 181 ust. 2, likwidatora wy-
znacza starosta.

4. Likwidator wst´puje w prawa i obowiàzki zarzà-
du spó∏ki i podejmuje w imieniu spó∏ki czynnoÊci nie-
zb´dne do zakoƒczenia jej dzia∏alnoÊci.

5. Likwidator wynagradzany jest na koszt spó∏ki;
wysokoÊç wynagrodzenia ustala starosta.

6. Likwidator odpowiada za szkody powsta∏e wsku-
tek przeprowadzenia post´powania likwidacyjnego
z naruszeniem zasad okreÊlonych w ustawie lub statu-
cie spó∏ki wodnej; w przypadku powo∏ania wi´cej ni˝
jednego likwidatora — odpowiadajà oni solidarnie.

Art. 183. Zobowiàzania przypadajàce od spó∏ki
wodnej b´dàcej w likwidacji pokrywane sà w nast´pu-
jàcej kolejnoÊci:

1) zobowiàzania ze stosunku pracy,

2) zobowiàzania w zakresie danin publicznych,

3) koszty prowadzenia likwidacji,

4) inne zobowiàzania.

Art. 184. Starosta po otrzymaniu uchwa∏y walnego
zgromadzenia spó∏ki wodnej w likwidacji o zatwierdze-
niu ostatecznych rachunków i sprawozdaƒ likwidatora
wyst´puje z wnioskiem o wykreÊlenie spó∏ki wodnej
z katastru wodnego.

DZIA¸ VIII

OdpowiedzialnoÊç za szkody

Art. 185. Do naprawienia szkód, o których mowa
w ustawie, z wy∏àczeniem przepisów art. 82—88, sto-
suje si´ przepisy art. 186—188.

Art. 186. 1. W sprawie naprawienia szkód innych
ni˝ okreÊlone w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 droga sàdo-
wa przys∏uguje po wyczerpaniu trybu, o którym mowa
w ust. 3. 

2. Naprawienie szkody, o której mowa w ust. 1,
obejmuje pokrycie strat poniesionych przez poszkodo-
wanego.

3. Na ̋ àdanie poszkodowanego organ w∏aÊciwy do
wydania pozwolenia wodnoprawnego, a je˝eli szkoda
nie jest nast´pstwem pozwolenia wodnoprawnego —
w∏aÊciwy wojewoda, ustala wysokoÊç odszkodowania
w drodze decyzji; decyzja jest niezaskar˝alna. 

4. Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodo-
wania przys∏uguje droga sàdowa; droga sàdowa przy-
s∏uguje równie˝ w przypadku niewydania decyzji przez
w∏aÊciwy organ w ciàgu trzech miesi´cy od zg∏oszenia
˝àdania przez poszkodowanego. 

5. Wystàpienie na drog´ sàdowà nie wstrzymuje
wykonania decyzji, o której mowa w ust. 3. 

Art. 187. 1. Je˝eli w zwiàzku z przyj´ciem rozporzà-
dzenia, wydanego na podstawie ustawy, korzystanie
z nieruchomoÊci lub jej cz´Êç w dotychczasowy sposób
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem sta∏o
si´ niemo˝liwe bàdê istotnie ograniczone, w∏aÊciciel
mo˝e ˝àdaç:

1) odszkodowania za poniesionà szkod´ albo

2) wykupu nieruchomoÊci lub jej cz´Êci.

2. Do wyp∏acenia odszkodowania albo wykupu nie-
ruchomoÊci obowiàzany jest organ, który wyda∏ rozpo-
rzàdzenie, a w przypadku ustanowienia strefy ochron-
nej — w∏aÊciciel uj´cia wody.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
gruntów, na których znajdujà si´ urzàdzenia wodne,
przej´te na podstawie art. 139 ust. 2 na w∏asnoÊç w∏a-
Êciciela wody. 

Art. 188. 1. Do naprawienia szkody, o której mowa
w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego, z tym ˝e odszkodowanie
obejmuje koszty sporzàdzenia projektu, o którym mo-
wa w art. 15 ust. 3.

2. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia si´
z up∏ywem 2 lat od dnia, w którym poszkodowany do-
wiedzia∏ si´ o zalaniu gruntu podczas powodzi albo
o trwa∏ym, naturalnym zaj´ciu gruntu przez wod´. 

DZIA¸ IX

Przepisy karne

Art. 189. 1. Kto wbrew postanowieniu art. 33 unie-
mo˝liwia lub utrudnia korzystanie z wody do zwalcza-
nia powa˝nych awarii, kl´sk ˝ywio∏owych, po˝arów al-
bo innych miejscowych zagro˝eƒ lub do zapobie˝enia
powa˝nemu niebezpieczeƒstwu gro˝àcemu ˝yciu,
zdrowiu osób lub mieniu znacznej wartoÊci — podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawie-
nia wolnoÊci do roku. 

2. Je˝eli nast´pstwem czynu okreÊlonego w ust. 1
jest Êmierç lub ci´˝ki uszczerbek na zdrowiu cz∏owieka
lub znaczna szkoda w mieniu — sprawca podlega
grzywnie i karze pozbawienia wolnoÊci do lat 5.

Art. 190. 1. Kto wbrew postanowieniom art. 65 
ust. 1 pkt 3, art. 85 ust. 1 oraz art. 107 ust. 2 pkt 2 wyko-
nuje w pobli˝u urzàdzeƒ wodnych roboty lub czynno-
Êci zagra˝ajàce tym urzàdzeniom — podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolno-
Êci do roku. 

2. Je˝eli nast´pstwem czynu okreÊlonego w ust. 1
jest znaczna szkoda — sprawca podlega grzywnie i ka-
rze pozbawienia wolnoÊci do lat 2. 

Art. 191. Kto niszczy lub uszkadza brzegi Êródlàdo-
wych wód powierzchniowych, tworzàce brzeg wody
budowle lub mury nieb´dàce urzàdzeniami wodnymi
oraz grunty pod Êródlàdowymi wodami powierzchnio-
wymi albo utrudnia przep∏yw wody w zwiàzku z wyko-
nywaniem lub utrzymywaniem urzàdzeƒ wodnych —
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podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo
pozbawienia wolnoÊci do roku. 

Art. 192. 1. Kto bez wymaganego pozwolenia wod-
noprawnego albo z przekroczeniem warunków okre-
Êlonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wo-
dy lub wykonuje urzàdzenia wodne albo inne czynno-
Êci wymagajàce pozwolenia wodnoprawnego — pod-
lega karze aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo grzyw-
ny.

2. Tej samej karze podlega ten, kto nie wykonuje
obowiàzków okreÊlonych w decyzji stwierdzajàcej wy-
gaÊni´cie lub cofni´cie pozwolenia wodnoprawnego. 

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli korzysta-
nie z wód dotyczy wprowadzania Êcieków do wód lub
do ziemi.

Art. 193. Kto wbrew obowiàzkowi:

1) nie utrzymuje w nale˝ytym stanie wód lub urzàdzeƒ
wodnych,

2) uniemo˝liwia dost´p do wód, o którym mowa
w art. 28 ust. 1 i 2,

3) nie prowadzi pomiarów, o których mowa w art. 46,

4) nie wykonuje lub nie utrzymuje w nale˝ytym stanie
urzàdzeƒ zapobiegajàcych szkodom, o których mo-
wa w art. 133 ust. 1 pkt 2

— podlega karze grzywny.

Art. 194. Kto:

1) zmienia stan wody na gruncie,

2) grodzi nieruchomoÊci przyleg∏e do powierzchnio-
wych wód publicznych w odleg∏oÊci mniejszej ni˝
1,5 m od linii brzegu,

3) nie przekazuje danych niezb´dnych do prowadze-
nia katastru wodnego, 

4) nie stosuje si´ do zakazów, o których mowa
w art. 39 i art. 40 ust. 1,

5) rozcieƒcza Êcieki wodà w celu uzyskania ich stanu
i sk∏adu zgodnego z przepisami,

6) wykorzystuje Êcieki w sposób niezgodny z ustawà,

7) nie zapewnia ochrony wód przed zanieczyszcze-
niem zgodnie z wymaganiami, o których mowa
w art. 42,

8) nie usuwa Êcieków ze statku do urzàdzenia odbior-
czego na làdzie,

9) nie stosuje koniecznego sposobu lub rodzaju
upraw rolnych oraz leÊnych w pasie gruntu przyle-
gajàcym do linii brzegu,

10) nie oznacza granic terenu ochrony bezpoÊredniej
i ochrony poÊredniej uj´cia wody,

11) nie stosuje si´ do zakazów, nakazów i ograniczeƒ
obowiàzujàcych w strefie ochronnej uj´cia wody
albo w strefie ochronnej urzàdzeƒ pomiarowych,

12) niszczy, uszkadza, przemieszcza oznakowanie stref
ochronnych uj´ç wód albo stref ochronnych urzà-
dzeƒ pomiarowych s∏u˝b paƒstwowych,

13) wykonuje na obszarach bezpoÊredniego zagro˝e-
nia powodzià roboty oraz czynnoÊci, które mogà
utrudniç ochron´ przed powodzià,

14) przemieszcza bez upowa˝nienia urzàdzenia pomia-
rowe s∏u˝b paƒstwowych

— podlega karze grzywny.

Art. 195. Post´powanie w sprawach, o których mo-
wa w art. 192—194, prowadzi si´ na podstawie przepi-
sów Kodeksu post´powania w sprawach o wykrocze-
nia.

DZIA¸ X

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, prze-
pisy przejÊciowe i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 196. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ry-
bactwie Êródlàdowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750,
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875
i Nr 110, poz. 1189) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. 1. Do chowu, hodowli lub po∏owu ryb jest

uprawniony w∏aÊciciel, posiadacz samo-
istny lub zale˝ny gruntów pod wodami
stojàcymi lub stawami oraz w∏adajàcy
obwodem rybackim na podstawie umo-
wy zawartej z w∏aÊcicielem wody, zwany
dalej «uprawnionym do rybactwa».

2. Uprawniony do rybactwa jest obowiàza-
ny udokumentowaç dzia∏ania zwiàzane
z prowadzonà gospodarkà rybackà.”;

2) w art. 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Racjonalna gospodarka rybacka polega na
wykorzystywaniu produkcyjnych mo˝liwoÊci
wód, zgodnie z operatem rybackim, w spo-
sób nienaruszajàcy interesów uprawnionych
do rybactwa w tym samym dorzeczu, z za-
chowaniem zasobów ryb w równowadze
biologicznej i na poziomie umo˝liwiajàcym
gospodarcze korzystanie z nich przysz∏ym
uprawnionym do rybactwa.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu: 
„2a. W∏aÊciwy wojewoda, co najmniej raz na

trzy lata, dokonuje na podstawie operatu
rybackiego i dokumentacji, o której mowa
w ust. 4, oceny wype∏nienia przez upraw-
nionego do rybactwa obowiàzku prowadze-
nia racjonalnej gospodarki rybackiej.

2b. O wynikach oceny, o której mowa w ust. 2a,
wojewoda powiadamia w∏aÊciciela wody.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okre-

Êli, w drodze rozporzàdzenia, wzory doku-
mentacji i zasady jej prowadzenia przez
uprawnionego do rybactwa, a tak˝e zasady
i zakres dokonywanej oceny wype∏niania
przez uprawnionego do rybactwa obowiàzku
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prowadzenia racjonalnej gospodarki rybac-
kiej.”, 

d) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Minister realizujàc upowa˝nienie, o którym

mowa w ust. 4, kierowaç si´ b´dzie potrzebà
uzyskania informacji dotyczàcych stanu go-
spodarki rybackiej oraz koniecznoÊcià za-
pewnienia ichtiologicznej oceny gospodarki
rybackiej prowadzonej przez uprawnionego
do rybactwa.”;

3) po art. 6 dodaje art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Operat rybacki okreÊlajàcy zasady pro-

wadzenia racjonalnej gospodarki ry-
backiej w obwodzie rybackim sporzà-
dza uprawniony do rybactwa.

2. Operat rybacki sporzàdza si´ raz na
10 lat w formie opisowej i graficznej.

3. Cz´Êç opisowa operatu rybackiego po-
winna zawieraç w szczególnoÊci:
1) dane dotyczàce uprawnionego do

rybactwa,
2) dane i informacje dotyczàce obwodu

rybackiego,
3) zasady prowadzenia gospodarki ry-

backiej, opracowane z uwzgl´dnie-
niem zró˝nicowania obwodu rybac-
kiego na zasadniczy i uzupe∏niajàcy
obwód rybacki.

4. Uprawniony do rybactwa mo˝e doko-
naç zmian w operacie rybackim przed
up∏ywem terminu, o którym mowa
w ust. 2, o ile warunki korzystania z wód
regionu uleg∏y istotnej zmianie.

5. Operat rybacki oraz jego zmiany wyma-
gajà uzyskania pozytywnej opinii
uprawnionej jednostki.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli spo-
soby sporzàdzania i opiniowania ope-
ratu rybackiego, szczegó∏owe wymaga-
nia, jakim powinien odpowiadaç operat
rybacki, a tak˝e wska˝e jednostki
uprawnione do opiniowania operatów
rybackich.

7. Minister, okreÊlajàc sposoby sporzà-
dzania i opiniowania operatu rybackie-
go oraz wymagania, jakim powinien
odpowiadaç operat rybacki, wska˝e
niezb´dne elementy, które powinny
byç zawarte w operacie rybackim i za-
opiniowane przez uprawnionà jednost-
k´. Minister uwzgl´dni potrzeb´ opra-
cowania i zaopiniowania szczegó∏owej
charakterystyki obwodu rybackiego
oraz planu gospodarki rybackiej obej-
mujàcego w szczególnoÊci informacje
o nak∏adach rzeczowo-finansowych,
zasadach i warunkach odtwarzania za-
sobów ryb z gatunków w´drownych
lub zagro˝onych pogarszajàcymi si´
warunkami rozrodu naturalnego w wo-
dach obwodu rybackiego.”;

4) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. 1. Publiczne Êródlàdowe wody po-

wierzchniowe p∏ynàce dzieli si´ na ob-
wody rybackie.

2. Obwód rybacki sk∏ada si´ z:
1) zasadniczego obwodu rybackiego

oraz
2) uzupe∏niajàcego obwodu rybackie-

go.
3. Zasadniczy obwód rybacki obejmuje

wody jezior, zbiorników wodnych, rzek,
kana∏ów lub cieków naturalnych nie-
zb´dnych do prowadzenia przez
uprawnionego do rybactwa racjonalnej
gospodarki rybackiej.

4. Uzupe∏niajàcy obwód rybacki obejmu-
je wody p∏ynàce dop∏ywów zasadnicze-
go obwodu rybackiego, na których
uprawniony do rybactwa okresowo
wykonuje czynnoÊci zwiàzane z prowa-
dzeniem racjonalnej gospodarki rybac-
kiej, okreÊlone w operacie rybackim,
a w szczególnoÊci po∏owy tarlaków, za-
rybiania oraz zabiegi ochronne.

5. W obwodzie rybackim uprawnionà do
rybactwa mo˝e byç tylko jedna osoba
fizyczna albo prawna albo jednostka or-
ganizacyjna nieposiadajàca osobowo-
Êci prawnej.”;

5) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. 1. Dyrektor regionalnego zarzàdu gospo-

darki wodnej, w drodze rozporzàdzenia,
ustanawia i znosi obwody rybackie.

2. Wojewoda ustanawia lub znosi:
1) obr´by ochronne, w drodze rozpo-

rzàdzenia,
2) obr´by hodowlane, w drodze decy-

zji, na wniosek uprawnionego do ry-
bactwa.

3. Ustanowienie obr´bu hodowlanego
w ramach obwodu rybackiego wymaga
zawarcia umowy pomi´dzy uprawnio-
nymi do rybactwa.”;

6) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. W obwodach rybackich, przez które prze-

biega granica województw lub powiatów,
w sprawach dotyczàcych rybactwa w∏a-
Êciwy jest wojewoda lub starosta tego
województwa lub powiatu, na terenie któ-
rego znajduje si´ wi´ksza cz´Êç po-
wierzchni obwodu rybackiego. W innych
przypadkach w∏aÊciwoÊç miejscowà
w sprawach dotyczàcych rybactwa ustala-
jà, w drodze porozumienia, zainteresowa-
ni wojewodowie lub starostowie.”;

7) po art. 27a dodaje si´ art. 27b w brzmieniu:
„Art. 27b. 1. Uprawniony do rybactwa, który:

1) nie wykonuje obowiàzku, o którym
mowa w art. 4 ust. 2, 
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2) korzysta z wód obwodu rybackiego
bez wymaganego operatu rybac-
kiego albo wbrew jego za∏o˝eniom

— podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach okreÊlonych

w ust. 1 nast´puje w trybie przewi-
dzianym przepisami Kodeksu post´-
powania w sprawach o wykroczenia,
na podstawie wniosku o ukaranie z∏o-
˝onego przez w∏aÊciwego wojewo-
d´.”

Art. 197. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110,
poz. 1189) dodaje si´ art. 40a w brzmieniu:
„Art. 40a. Przepisy ustawy dotyczàce paƒstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego
nie naruszajà przepisów ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U.
Nr 115, poz. 1229).”

Art. 198. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603) art. 34 otrzy-
muje brzmienie:
„Art. 34. 1. NieruchomoÊci wchodzàce w sk∏ad Zaso-

bu mogà byç przekazane paƒstwowym
jednostkom organizacyjnym nieposiada-
jàcym osobowoÊci prawnej w trwa∏y za-
rzàd, zwany dalej «zarzàdem».

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
jednostek organizacyjnych samorzàdu
województwa, realizujàcych zadania zwià-
zane z melioracjami wodnymi, jako zada-
nia z zakresu administracji rzàdowej, w za-
kresie niezb´dnym do wykonywania tych
zadaƒ.”

Art. 199. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Pra-
wo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 6 dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
„12) wt∏aczanie wód do górotworu jest to wprowa-

dzanie wód z odwodnieƒ zak∏adów górniczych
oraz wykorzystanych solanek, wód leczni-
czych oraz termalnych polegajàce na ich wt∏a-
czaniu otworami wiertniczymi do formacji
geologicznych, izolowanych od u˝ytkowych
poziomów wodonoÊnych lub w uzasadnio-
nych przypadkach równie˝ do u˝ytkowych po-
ziomów wodonoÊnych.”;

2) w art. 20 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Je˝eli w zwiàzku z wydobywaniem kopaliny ze

z∏o˝a przewiduje si´ wt∏aczanie do górotworu
wód pochodzàcych z odwodnienia zak∏adu
górniczego lub wykorzystanych solanek, wód
leczniczych oraz termalnych, do wniosku,
o którym mowa w ust. 1, nale˝y do∏àczyç do-
kumentacj´ hydrogeologicznà okreÊlajàcà

warunki w zwiàzku z wt∏aczaniem wód do gó-
rotworu.”;

3) w art. 25 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W razie gdy koncesja na wydobywanie kopa-

liny ze z∏o˝a przewiduje wt∏aczanie do góro-
tworu wód pochodzàcych z odwodnienia za-
k∏adu górniczego lub wykorzystanych sola-
nek, wód leczniczych oraz termalnych, powin-
na ponadto okreÊlaç warunki wt∏aczania wód
do górotworu.”;

4) w art. 54 w ust. 2 po wyrazach „w zakresie ochrony
Êrodowiska,” dodaje si´ wyrazy „w tym dotyczàcy-
mi wt∏aczania wód do górotworu,”.

Art. 200. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124 i Nr 100,
poz. 1085) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 w pkt 8 po wyrazie „kulturowego”
dodaje si´ przecinek oraz wyrazy „zasobów wod-
nych”;

2) w art. 40 w ust. 4 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem oraz dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu: 
„7) dyrektorem regionalnego zarzàdu gospodarki

wodnej, w odniesieniu do przedsi´wzi´ç, które
wymagajà pozwolenia wodnoprawnego.”

Art. 201. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085 i Nr 110, poz. 1190) w art. 2 w ust. 2
w pkt 2 wyrazy „budowli hydrotechnicznych” zast´pu-
je si´ wyrazami „urzàdzeƒ wodnych”. 

Art. 202. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42,
poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76,
poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116 i Nr 113,
poz. 1207) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. 1. Dzia∏ gospodarka wodna obejmuje
sprawy:
1) kszta∏towania, ochrony i racjonalnego

wykorzystywania zasobów wodnych, 
2) utrzymania Êródlàdowych wód po-

wierzchniowych, stanowiàcych w∏a-
snoÊç Skarbu Paƒstwa wraz z infra-
strukturà technicznà zwiàzanà z tymi
wodami, obejmujàcà budowle oraz
urzàdzenia wodne, 

3) budowy, modernizacji oraz utrzymania
Êródlàdowych dróg wodnych, 

4) ochrony przeciwpowodziowej, w tym
budowy, modernizacji oraz utrzymania
urzàdzeƒ wodnych zabezpieczajàcych
przed powodzià oraz koordynacji przed-
si´wzi´ç s∏u˝àcych os∏onie i ochronie
przeciwpowodziowej paƒstwa, 
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5) funkcjonowania paƒstwowej s∏u˝by hy-
drologiczno-meteorologicznej i paƒ-
stwowej s∏u˝by hydrogeologicznej,
z wy∏àczeniem zagadnieƒ monitoringu
jakoÊci wód podziemnych, 

6) wspó∏pracy mi´dzynarodowej na wo-
dach granicznych w zakresie zadaƒ na-
le˝àcych do dzia∏u. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wodnej sprawuje nadzór nad dzia∏alno-
Êcià Prezesa Krajowego Zarzàdu Gospo-
darki Wodnej oraz Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej.”

Art. 203. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „z dnia 24 paêdzier-
nika 1974 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230,
z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201,
z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r.
Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32,
poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183,
z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299,
Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 43)” zast´puje si´ wyrazami „z dnia
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115,
poz. 1229)”;

2) w art. 73 w ust. 1 w pkt 3 wyraz „dorzecza” zast´-
puje si´ wyrazami „regionu wodnego i zlewni”,
a wyraz „podziemnych” zast´puje si´ wyrazem
„Êródlàdowych”;

3) w art. 98 w ust. 2 wyraz „podziemnych” zast´puje
si´ wyrazem „Êródlàdowych”;

4) w art. 99 skreÊla si´ ust. 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 1;

5) w art. 130 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustalenie warunków korzystania z wód regionu

wodnego lub zlewni oraz ustanowienie obsza-
rów ochronnych zbiorników wód Êródlàdo-
wych na podstawie przepisów ustawy — Prawo
wodne.”;

6) w art. 134 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
oraz dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) reprezentowany przez dyrektora regionalnego

zarzàdu gospodarki wodnej Skarb Paƒstwa —
je˝eli ograniczenie sposobu korzystania z nie-
ruchomoÊci nastàpi∏o w wyniku wydania przez
niego rozporzàdzenia.”;

7) w art. 181: 
a) w ust. 2 po wyrazie „wydawania,” dodaje si´ wy-

raz „wygasania,”
b) w ust. 3 wyrazy „187 i 198” zast´puje si´ wyra-

zami „187, 188 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 190, 191,
193 ust. 2 i art. 198”;

8) w art. 190 w ust. 1 po wyrazie „nabyciem” dodaje
si´ wyrazy „tytu∏u prawnego do”.

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 204. 1. Sprawy wszcz´te, a niezakoƒczone wy-
daniem decyzji ostatecznej przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, podlegajà rozpoznaniu w trybie okreÊlo-
nym w ustawie, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. W sprawach wszcz´tych, a niezakoƒczonych wy-
daniem decyzji ostatecznej przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, w zakresie op∏at:

1) za szczególne korzystanie z wód, z wy∏àczeniem
op∏at za pobór wody i odprowadzanie Êcieków,

2) za korzystanie ze stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa urzàdzeƒ wodnych

— stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

3. W sprawach op∏at nale˝nych za okres sprzed wej-
Êcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychczaso-
we.

4. Je˝eli decyzje ostateczne w sprawach, o których
mowa w ust. 2, zosta∏y uchylone, zmienione lub stwier-
dzono ich niewa˝noÊç, w trybie przepisów dzia∏u II roz-
dzia∏u 12 i 13 Kodeksu post´powania administracyjne-
go, do post´powaƒ w tych sprawach stosuje si´ prze-
pisy dotychczasowe.

Art. 205. 1. Pozwolenia wodnoprawne na szczegól-
ne korzystanie z wód do celów rybackich, wydane na
podstawie ustawy z dnia 24 paêdziernika 1974 r. — Pra-
wo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6,
z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222,
z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40,
poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47,
poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47,
poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89,
poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz. 747 i Nr 100,
poz. 1085) wygasajà w terminie trzech lat od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy; wygaÊni´cie pozwolenia wodno-
prawnego stwierdza, w drodze decyzji, wojewoda.

2. Zak∏ady posiadajàce pozwolenie wodnoprawne
na pobór wody oraz pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi sà obo-
wiàzane wystàpiç z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, o którym mowa w art. 129, w termi-
nie do trzech miesi´cy przed up∏ywem okresu obowià-
zywania pozwolenia o najkrótszym terminie obowiàzy-
wania. 

3. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwolenia wodno-
prawnego, w decyzji, wydanej zgodnie z art. 129 zak∏a-
dowi, o którym mowa w ust. 2, orzeka o wygaÊni´ciu
pozosta∏ych pozwoleƒ wodnoprawnych na pobór wo-
dy lub na wprowadzanie Êcieków do wód albo do zie-
mi. 

4. Zak∏ady wprowadzajàce do urzàdzeƒ kanaliza-
cyjnych Êcieki zawierajàce substancje szczególnie
szkodliwe dla Êrodowiska wodnego okreÊlone na pod-
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stawie art. 45 ust. 1 pkt 1 obowiàzane sà do uzyskania
pozwoleƒ wodnoprawnych, o których mowa
w art. 122 ust. 1 pkt 10, w okresie 3 lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 206. 1. Organ w∏aÊciwy do wydania pozwole-
nia wodnoprawnego mo˝e, w terminie do 3 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, w drodze decyzji, na∏o˝yç na
zak∏ad posiadajàcy urzàdzenia wodne wykonane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, na podstawie decyzji
lub dokumentów odpowiednich organów, innych ni˝
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzàdzenia
wodnego, obowiàzek dostosowania tych urzàdzeƒ do
przepisów ustawy, ustalajàc rozmiar, sposób i termin
wykonania obowiàzku. 

2. Je˝eli urzàdzenia wodne nie zostanà dostosowa-
ne do przepisów ustawy w ustalonym terminie, o któ-
rym mowa w ust. 1, lub w przypadku braku technicz-
nych mo˝liwoÊci takiego dostosowania, zostanà roze-
brane na koszt w∏aÊciciela.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ do istniejàcych
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy obiektów, o których mo-
wa w art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. d) i e). 

4. Zak∏ad, który u˝ytkuje system urzàdzeƒ meliora-
cji wodnych szczegó∏owych, wykonany przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, jest obowiàzany opracowaç in-
strukcj´ utrzymywania systemu tych urzàdzeƒ, o której
mowa w art. 128 ust. 4, i, w terminie do 5 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, przed∏o˝yç jà do zatwierdzenia
organowi w∏aÊciwemu do wydania pozwolenia wod-
noprawnego. 

5. Dla zak∏adu, o którym mowa w ust. 4, do czasu
zatwierdzenia instrukcji utrzymania systemu urzàdzeƒ
melioracji wodnych szczegó∏owych, obowiàzki, o któ-
rych mowa w art. 77, ustala si´ na podstawie doku-
mentacji powykonawczej tego systemu. 

Art. 207. Zakaz, o którym mowa w art. 39 pkt 4, do-
tyczy obiektów wybudowanych po dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

Art. 208. 1. Obowiàzek, o którym mowa w art. 43,
aglomeracje zrealizujà:

1) do dnia 31 grudnia 2015 r., w przypadku aglomera-
cji o równowa˝nej liczbie mieszkaƒców od 2 000 do
15 000,

2) do dnia 31 grudnia 2010 r., w przypadku aglomera-
cji o równowa˝nej liczbie mieszkaƒców powy˝ej 
15 000.

2. Rada Ministrów zatwierdzi krajowy program
oczyszczania Êcieków komunalnych, o którym mowa
w art. 43, w terminie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy.

Art. 209. Statki, o których mowa w art. 48, nieposia-
dajàce urzàdzeƒ zabezpieczajàcych wody przed zanie-
czyszczeniem, zostanà dostosowane do wymagaƒ
okreÊlonych w ustawie w terminie dwóch lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 210. Wymagania dotyczàce jakoÊci wody w kà-
pieliskach okreÊlone w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 50 ust. 3 muszà byç, w odniesieniu do kàpie-
lisk specjalnie wyposa˝onych w tym celu, spe∏nione
w okresie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 211. 1. Projekty planów, o których mowa
w art. 113 ust. 1 pkt 1 i 2, Prezes Krajowego Zarzàdu
opracuje w terminie do 5 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

2. W terminie 2 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
dyrektorzy regionalnych zarzàdów gospodarki wodnej
sporzàdzà wykazy:

1) wód powierzchniowych i podziemnych, które sà
lub mogà byç w przysz∏oÊci wykorzystywane do za-
opatrzenia ludnoÊci w wod´ przeznaczonà do spo-
˝ycia, 

2) wód powierzchniowych wykorzystywanych do ce-
lów rekreacyjnych, a w szczególnoÊci do kàpieli, 

3) wód powierzchniowych przeznaczonych do byto-
wania ryb, skorupiaków i mi´czaków lub innych or-
ganizmów w warunkach naturalnych oraz umo˝li-
wiajàcych migracje ryb, 

4) wód wra˝liwych na zanieczyszczenie zwiàzkami
azotu ze êróde∏ rolniczych oraz obszarów szczegól-
nie nara˝onych, z których odp∏yw azotu ze êróde∏
rolniczych do tych wód nale˝y ograniczyç.

3. W terminie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
dyrektorzy regionalnych zarzàdów sporzàdzà:

1) analizy stanów zasobów wodnych w regionach
wodnych,

2) analizy ekonomiczne gospodarowania wodami
w regionach wodnych. 

4. W terminie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
utworzony zostanie kataster wodny uwzgl´dniajàcy
treÊç istniejàcego w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy kata-
stru gospodarki wodnej oraz treÊç ksiàg wodnych. 

5. Wojewodowie, niezw∏ocznie po wejÊciu w ˝ycie
ustawy, przeka˝à ksi´gi wodne w∏aÊciwym terytorial-
nie dyrektorom regionalnych zarzàdów gospodarki
wodnej.

Art. 212. Spó∏ki wodne, które w dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy wykonywa∏y dzia∏alnoÊç, o której mowa
w art. 164 ust. 3, mogà prowadziç t´ dzia∏alnoÊç nie
d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 213. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pra-
cownicy zatrudnieni w dotychczasowym Biurze Go-
spodarki Wodnej stajà si´ pracownikami Krajowego
Zarzàdu. Do pracowników tych z dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 111, poz. 1194).

2. Wynagrodzenia pracowników, o których mowa
w ust. 1, z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy ustalone zo-
stanà przez zastosowanie mno˝ników kwoty bazowej
s∏u˝àcej do ustalenia wysokoÊci wynagrodzenia zasad-
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niczego cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej, okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie ustawy,
o której mowa w ust. 1. 

3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z pracownikami
Êwiadczàcymi dotychczas prac´ na innej podstawie ni˝
umowa o prac´ stosunek pracy nawiàzany zostanie na
podstawie umowy o prac´. 

4. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy mienie znajdu-
jàce si´ w u˝ytkowaniu Biura Gospodarki Wodnej sta-
je si´ mieniem Krajowego Zarzàdu.

Art. 214. 1. Do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia
wydanego na podstawie art. 3 ust. 3 zadania dyrekto-
rów regionalnych zarzàdów okreÊlone w ustawie wy-
konujà dyrektorzy dotychczasowych regionalnych za-
rzàdów gospodarki wodnej.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, mienie, o którym mowa w ustawie,
stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, zwiàzane z go-
spodarkà wodnà, pozostajàce w trwa∏ym zarzàdzie ist-
niejàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy regionalnych
zarzàdów gospodarki wodnej, staje si´ mieniem b´dà-
cym w trwa∏ym zarzàdzie w∏aÊciwych terytorialnie re-
gionalnych zarzàdów utworzonych na podstawie tego
rozporzàdzenia.

3. Mienie, wykorzystywane w dniu wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 1, przez istnie-
jàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy regionalne zarzàdy
gospodarki wodnej, staje si´ z tym dniem mieniem wy-
korzystywanym przez regionalne zarzàdy utworzone
na podstawie tego rozporzàdzenia.

4. Podzia∏u mienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, po-
mi´dzy utworzone regionalne zarzàdy dokona Prezes
Krajowego Zarzàdu, stosownie do art. 3 ust. 3.

5. Przej´cie mienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, na-
st´puje na podstawie protoko∏u zdawczo-odbiorczego. 

Art. 215. 1. Zobowiàzania i wierzytelnoÊci dotych-
czasowych regionalnych zarzàdów gospodarki wodnej
stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 3, zobowiàzaniami i wierzytel-
noÊciami regionalnych zarzàdów utworzonych na pod-
stawie tego rozporzàdzenia.

2. W toczàcych si´ post´powaniach administracyj-
nych i sàdowych, których stronà jest dyrektor istniejà-
cego w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy regionalnego za-
rzàdu gospodarki wodnej, stronà staje si´ dyrektor re-
gionalnego zarzàdu utworzonego na podstawie rozpo-
rzàdzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 3. 

Art. 216. Pracownicy dotychczasowych regional-
nych zarzàdów gospodarki wodnej stajà si´, z dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, o którym mowa w
art. 3 ust. 3, pracownikami utworzonych regionalnych
zarzàdów na zasadach okreÊlonych w art. 231 Kodeksu
pracy.

Art. 217. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stano-
wiàce w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa wody oraz grunty po-
kryte tymi wodami przechodzà w trwa∏y zarzàd odpo-

wiednio — urz´dów morskich, regionalnych zarzàdów
gospodarki wodnej, parków narodowych, stosownie
do art. 11 ust. 1 pkt 1—3. 

2. PrzejÊcie mienia, o którym mowa w ust. 1, stwier-
dza, na wniosek zainteresowanego, w∏aÊciwy starosta
wykonujàcy zadanie z zakresu administracji rzàdowej. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczà mienia, w stosun-
ku do którego zosta∏o ustanowione prawo u˝ytkowa-
nia wieczystego.

4. Je˝eli mienie, o którym mowa w ust. 1, zosta∏o
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy oddane w u˝ytko-
wanie, wydzier˝awione lub wynaj´te, z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy w prawa i obowiàzki oddajàcego
w u˝ytkowanie, wydzier˝awiajàcego lub wynajmujàce-
go, wst´pujà odpowiednio organy, o których mowa
w art. 11 ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6.

5. W terminie 10 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
w stosunku do jezior zaliczonych do wód, o których
mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4, uprawnienia Skarbu
Paƒstwa w zakresie rybactwa Êródlàdowego, oraz wy-
nikajàce z art. 14 ust. 5, wykonuje Agencja W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa, na warunkach okreÊlonych
przepisami ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o go-
spodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒ-
stwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603). 

6. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 5, or-
gany, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4, wst´pu-
jà z mocy prawa w miejsce Agencji W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa w umowy dzier˝awy i inne, dotyczàce
wykonywania rybactwa Êródlàdowego. 

7. Posiadacze gruntów s∏u˝àcych do przedsi´wzi´ç,
o których mowa w art. 20 ust. 1, nieposiadajàcy do dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy umów, o których mowa w
ust. 4, sà obowiàzani, w terminie 12 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy, wystàpiç do w∏aÊciwego orga-
nu o zawarcie umowy u˝ytkowania. 

Art. 218. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, sto-
suje si´ dotychczasowe przepisy wykonawcze, o ile nie
sà z nià sprzeczne. 

Art. 219. Traci moc ustawa z dnia 24 paêdziernika
1974 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r.
Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26,
poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198
i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77,
poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554
i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72,
poz. 747 i Nr 100, poz. 1085). 

Art. 220. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem art. 2 ust. 3, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r. 
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