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

 - o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw z projektami 
aktów wykonawczych. 

 

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Środowiska. 

 

Z poważaniem 

w z. Wiceprezes Rady Ministrów   

(-) Waldemar Pawlak 



Projekt  

 

U S T A W A 

z dnia                                     

 

o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw1),2) 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Gospodarowanie wodami jest oparte na zasadzie zwrotu kosz-

tów usług wodnych, uwzględniających koszty środowiskowe 

i  koszty zasobowe.”; 

2)  w art. 2 uchyla się ust. 5 – 7; 

3)  w art. 4 ust. 3a otrzymuje brzmienie:  

„3a.  Przepisów ust. 3 nie stosuje się w sprawach, o których mowa 

w art. 72 ust. 3, art. 74b ust. 1 i 4, art. 74c, art. 88n ust. 3, 

art.  88o ust. 1 oraz art. 164 ust. 9.”; 

4) w art. 5: 

a)  w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1)  jednolite części wód powierzchniowych, z wyodręb-

nieniem jednolitych części: 

a) wód przejściowych lub przybrzeżnych, 

b) wód sztucznych lub silnie zmienionych;”, 

b)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 

„5a. Wody przejściowe oznaczają wody powierzchniowe znaj-

dujące się w ujściach rzek lub w pobliżu ujść rzek, które 

z  uwagi na bliskość wód słonych wykazują częściowe za-

solenie, pozostając w zasięgu znaczących wpływów wód 
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słodkich, oraz morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdań-

skiej. 

5b. Wody przybrzeżne obejmują pas wód morskich 

o  szerokości jednej mili morskiej liczonej od linii pod-

stawowej morza terytorialnego, z wyłączeniem morskich 

wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz przyległych do 

nich wód morza terytorialnego. W  przypadku gdy zasięg 

wód przejściowych jest większy niż jedna mila morska, 

zewnętrzna granica tego zasięgu stanowi zewnętrzną gra-

nicę wód przybrzeżnych.”; 

5) w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 „1.  Przepisy ustawy mają zastosowanie do wód śródlądowych 

oraz morskich wód wewnętrznych. 

2.  Przepisy ustawy mają zastosowanie również do wód morza 

terytorialnego w zakresie planowania w gospodarowaniu wo-

dami, ochrony przed zanieczyszczeniem ze źródeł lądowych 

oraz przed powodzią, a w pozostałym zakresie – 

w  przypadkach w niej określonych.”; 

6)  w art. 9: 

a) w ust. 1: 

– uchyla się pkt 1, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a – 1c w brzmieniu: 

„1a)  budowlach przeciwpowodziowych – rozumie się przez 

to kanały ulgi, kierownice w ujściach rzek do morza, 

poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne po-

siadające rezerwę powodziową, suche zbiorniki prze-

ciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe wraz 

z  obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz wro-

ta przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe; 

1b)  celach zarządzania ryzykiem powodziowym – rozumie 

się przez to ograniczenie potencjalnych negatywnych 
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skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 

dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodar-

czej; 

1c)  ciekach naturalnych – rozumie się przez to rzeki, strugi, 

strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób 

ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi 

korytami;”, 

– po pkt 5b dodaje się pkt 5ba i 5bb w brzmieniu: 

„5ba) kosztach środowiskowych – rozumie się przez to war-

tość materialną strat w środowisku powodowanych 

korzystaniem z wód;  

5bb)  kosztach zasobowych – rozumie się przez to koszty 

utraconych korzyści, które mogłyby być osiągnięte, 

gdyby zasoby wodne i ich zdolność do samoodtwa-

rzania nie były zmniejszane przez podmioty aktualnie 

je użytkujące;”, 

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a – 6d w brzmieniu: 

„6a) obszarze dorzecza – rozumie się przez to obszar lądu 

i  morza, składający się z jednego lub wielu sąsiadują-

cych ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z  nimi wo-

dami podziemnymi, morskimi wodami wewnętrznymi, 

wodami przejściowymi i wodami przybrzeżnymi, będą-

cy główną jednostką przestrzenną gospodarowania wo-

dami; 

6b)  obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – 

rozumie się przez to określone we wstępnej ocenie ry-

zyka powodziowego obszary, na których istnieje zna-

czące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystą-

pienie znaczącego ryzyka powodzi; 

6c)  obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – rozumie 

się przez to: 
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a)  obszary, na których prawdopodobieństwo wystą-

pienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, 

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystą-

pienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, 

c)  obszary, między linią brzegu a wałem przeciw-

powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, 

w  który wbudowano trasę wału przeciwpowo-

dziowego, a także wyspy i przymuliska, o których 

mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne, 

d)  pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 

21  marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczy-

pospolitej Polskiej i administracji morskiej; 

6d)  ograniczaniu emisji do wód – rozumie się przez to dzia-

łania mające na celu ograniczenie emisji bezpośrednio 

do wód lub do ziemi, w szczególności przez nieprzekra-

czanie dopuszczalnych wartości emisji, a także ograni-

czenia i warunki odnoszące się do sposobu oddziaływa-

nia, istoty lub innych niż istota cech emisji oraz do 

ustanowionych na potrzeby działalności zakładów 

norm, mających wpływ na  wielkość emisji do wód lub 

do ziemi;”, 

– uchyla się pkt 7, 

– pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10)  powodzi – rozumie się przez to czasowe pokrycie przez 

wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest 

pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody 

w  ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach 

oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia 

i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego 

oraz działalności gospodarczej;”, 

– uchyla się pkt 13a i 13b, 

– po pkt 13b dodaje się pkt 13c – 13f w brzmieniu: 
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„13c)  ryzyku powodziowym – rozumie się przez to kombi-

nację prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi 

i  potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla 

życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kultu-

rowego oraz działalności gospodarczej; 

13d)  silnie zmienionej jednolitej części wód powierzch-

niowych – rozumie się przez to jednolitą część wód 

powierzchniowych, której charakter został w znacz-

nym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych 

przeobrażeń, będących wynikiem działalności czło-

wieka; 

13e)  substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego – rozumie się przez to substancje niebez-

pieczne albo grupy substancji niebezpiecznych, które 

charakteryzuje toksyczność, trwałość oraz zdolność 

do bioakumulacji, a także inne substancje oraz grupy 

substancji, które należy równoważnie traktować; 

13f)  sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych – 

rozumie się przez to jednolitą część wód powierzch-

niowych powstałą w wyniku działalności człowie-

ka;”, 

–  w pkt 19 lit. a otrzymuje brzmienie: 

 „a)  budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe 

i  regulacyjne, a także kanały i rowy,”, 

– uchyla się pkt 23, 

– po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu: 

„25a)  zanieczyszczeniu – rozumie się przez to emisję, która 

może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu śro-

dowiska, powodować szkodę w dobrach material-

nych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub ko-

lidować z uzasadnionymi sposobami korzystania ze 
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środowiska, a w szczególności powodować zanie-

czyszczenie wód: 

a)  związkami chloroorganicznymi lub substancjami, 

które mogą tworzyć takie związki w środowisku 

wodnym, 

b)  związkami fosforoorganicznymi, 

c)  związkami cynoorganicznymi, 

d)  substancjami lub preparatami, lub produktami ich 

rozkładu, o udowodnionych właściwościach rako-

twórczych lub mutagennych lub właściwościach 

mogących zakłócać w środowisku wodnym lub 

przez to środowisko funkcje: produkcji sterydów, 

tarczycy, reprodukcyjne lub inne związane  

z  hormonami, 

e)  trwałymi węglowodorami oraz trwałymi i bioaku-

mulującymi się toksycznymi substancjami orga-

nicznymi, 

f)  cyjankami, 

g)  metalami lub ich związkami, 

h)  arsenem lub jego związkami, 

i)  biocydami lub środkami ochrony roślin, 

j)  substancjami w zawiesinie, 

k)  substancjami, które przyczyniają się do eutrofiza-

cji, przede wszystkim azotanami i  fosforanami, 

l)  substancjami wywierającymi niekorzystny wpływ 

na bilans tlenu, których pomiaru można dokonać 

przy użyciu takich wskaźników jak: pięciodniowe 

biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 

i  chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT);”, 

– pkt 26 otrzymuje brzmienie: 



 7

„26) zasobach wodnych dorzecza – rozumie się przez to wo-

dy śródlądowe powierzchniowe i podziemne, morskie 

wody wewnętrzne oraz wody przejściowe 

i  przybrzeżne znajdujące się na obszarze dorzecza;”, 

b) w ust. 2:  

–   w pkt 1: 

– –  lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) obiektów budowlanych oraz robót wykonywanych 

na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,”, 

– – dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być 

przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, 

stanu wód stojących i wód podziemnych;”, 

–   pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowied-

nio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki 

lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót 

związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w ce-

lu zachowania ich funkcji;”; 

7) w art. 15 w ust. 3 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub 

zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej jest spo-

rządzony projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1:500, 

1:1.000, 1:2.000 albo 1:5.000, z wykazaniem:”; 

8) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Wyspy oraz przymuliska powstałe w sposób naturalny na 

gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi stanowią 

własność właściciela tych gruntów.”; 

9) w art. 22:  
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych 

oraz morskich wód wewnętrznych polega na zachowaniu 

lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na kon-

serwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych 

w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, 

a także właściwych warunków korzystania z wód.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, 

w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której 

mowa w ust. 2, jeżeli stwierdzi trwałe ustanie przyczyny 

wzrostu kosztów utrzymania wód.”; 

 

10) art. 23 i 24 otrzymują brzmienie: 

„Art. 23. Utrzymywanie brzegu morskiego polega na budowie, 

utrzymywaniu i ochronie umocnień brzegowych 

w  obrębie pasa technicznego ustanowionego przepisa-

mi ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach mor-

skich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji mor-

skiej. 

Art. 24. Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych 

oraz morskich wód wewnętrznych i brzegu morskiego 

nie może naruszać, z zastrzeżeniem art. 38i, istniejącego 

dobrego stanu tych wód oraz warunków wynikających  

z ochrony wód.”; 

11) w art. 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, 

w  drodze decyzji, zwolnić z zakazu, o którym mowa w ust. 1, 

jeżeli jest to niezbędne dla obronności państwa lub bezpieczeń-

stwa publicznego.”; 

12) w dziale III tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: 

„Cele środowiskowe i zasady ochrony wód”; 
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13) w art. 38: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Celem ochrony wód jest utrzymywanie lub poprawa jakości 

wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym 

i na terenach podmokłych.”, 

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Realizując cel, o którym mowa w ust. 2, należy zapewnić, że-

by wody, w zależności od potrzeb, nadawały się do:”, 

c) uchyla się ust. 4 i 5; 

14) w art. 38a: 

a) w ust. 3 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchnio-

wych i środowiskowe normy jakości dla substancji prioryte-

towych określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 38d ust. 4 oraz dla innych zanieczyszczeń, służące kla-

syfikacji tego stanu;”, 

b) uchyla się ust. 6; 

15) po art. 38a dodaje się art. 38b – 38l w brzmieniu: 

„Art. 38b. 1. Cele środowiskowe określa się dla: 

1) jednolitych części wód powierzchniowych nie-

wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienio-

ne; 

2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czę-

ści wód powierzchniowych; 

3) jednolitych części wód podziemnych; 

4) obszarów chronionych, o których mowa  

w art. 113 ust. 4. 

2.  Cele środowiskowe zawiera się w planie gospo-

darowania wodami na obszarze dorzecza i wery-

fikuje co 6 lat. 
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3. Osiągnięciu celów środowiskowych służy realizacja 

działań zawartych w programie wodno-                    

-środowiskowym kraju. 

Art. 38c. Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczy-

szczeniami obejmuje łącznie: 

1)  ograniczanie emisji do wód ze źródeł zanieczysz-

czeń punktowych przy zastosowaniu dopuszczal-

nych wartości emisji ustalanych na podstawie prze-

pisów ustawy lub najlepszych dostępnych technik 

w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

2)  ograniczanie emisji do wód ze źródeł zanieczysz-

czeń obszarowych, przez określanie jej warunków, 

z uwzględnieniem najlepszych dostępnych praktyk 

w zakresie ochrony środowiska, o których mowa 

w  szczególności w  przepisach ustawy, a także 

w  ustawie z dnia 27  kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska. 

Art. 38d. 1. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód 

powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne 

lub silnie zmienione jest: 

1)  zapobieganie pogorszeniu stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych; 

2)  ochrona jednolitych części wód powierzch-

niowych oraz poprawa ich stanu, tak aby osią-

gnąć dobry stan tych wód. 

2.  Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód powierzch-

niowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich 

potencjału i  stanu, tak aby osiągnąć dobry potencjał 

ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych 
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i  silnie zmienionych jednolitych części wód po-

wierzchniowych.  

3.  Cele, o których mowa w ust. 1 i 2, realizuje się 

przez podejmowanie działań zawartych w programie 

wodno-środowiskowym kraju, w szczególności 

działań polegających na: 

1)  stopniowej redukcji zanieczyszczeń powo-

dowanych przez substancje priorytetowe oraz 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowi-

ska wodnego, określone w przepisach wyda-

nych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1; 

2)  zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emi-

sji do wód powierzchniowych substancji priory-

tetowych oraz substancji szczególnie szkodli-

wych dla środowiska wodnego, określonych 

w  przepisach wydanych na podstawie art. 45 

ust. 1 pkt 1. 

4.  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 

w  porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wy-

kaz substancji priorytetowych, o których mowa 

w  ust. 3, uwzględniając przepisy prawa Unii Euro-

pejskiej dotyczące substancji priorytetowych 

w  dziedzinie polityki wodnej. 

Art. 38e. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód pod-

ziemnych jest: 

1)  zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do 

nich zanieczyszczeń; 

2)  zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

3)  ochrona i podejmowanie działań naprawczych, 

a  także zapewnianie równowagi między poborem 
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a  zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry 

stan. 

Art. 38f.  Celem środowiskowym dla obszarów chronionych, 

o  których mowa w art. 113 ust. 4, jest osiągnięcie norm 

i celów ustanowionych dla tych obszarów, zawartych 

w  planie gospodarowania wodami na obszarze dorze-

cza. 

Art. 38g. 1. Jeżeli dla określonej jednolitej części wód stosuje się 

większą liczbę celów środowiskowych, spośród wy-

mienionych w art. 38d – 38f, realizuje się cel formułu-

jący bardziej rygorystyczne wymagania, 

z  zastrzeżeniem art. 114a ust. 1.  

2.  Informację o celu, o którym mowa w ust. 1, zamiesz-

cza się w planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza i weryfikuje co 6 lat. 

Art. 38h. 1. Jednolita część wód powierzchniowych może zostać 

wyznaczona jako sztuczna lub silnie zmieniona, jeżeli: 

1)  zmiana jej cech hydromorfologicznych, koniecz-

na dla osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, 

miałaby znaczące negatywne oddziaływanie na: 

a) środowisko, 

b)  żeglugę i infrastrukturę portową lub korzysta-

nie z wód w celach rekreacyjnych, 

c)  prowadzenie działalności, dla której jest doko-

nywane piętrzenie wody, w szczególności na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę prze-

znaczoną do spożycia, wytwarzania energii 

elektrycznej lub nawadniania, 

d)  regulację stosunków wodnych, ochronę przed 

powodzią i melioracje odwadniające, 

e)  przedsięwzięcia inne niż wymienione  

w lit. b – d, stanowiące równorzędny interes 
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publiczny istotny dla zrównoważonego rozwo-

ju; 

2)  realizacja celów publicznych, którym służy 

sztuczna lub silnie zmieniona jednolita część wód 

powierzchniowych, z przyczyn technicznych lub 

z  uwagi na nieproporcjonalnie wysokie, 

w  stosunku do spodziewanych korzyści, koszty 

ich realizacji, nie jest możliwa w inny sposób, 

mniej obciążający środowisko.  

2. Wyznaczenie jednolitej części wód powierzchnio-

wych jako sztucznej lub silnie zmienionej wymaga 

szczegółowego uzasadnienia w  planie gospodarowa-

nia wodami na obszarze dorzecza i podlega weryfika-

cji co 6 lat. 

Art. 38i. 1. Dopuszczalne jest czasowe pogorszenie stanu jednoli-

tych części wód, jeżeli jest ono wynikiem zjawisk 

o  charakterze naturalnym lub skutkiem siły wyższej, 

nadzwyczajnych lub niemożliwych do przewidzenia, 

w szczególności ekstremalnych zjawisk powodzio-

wych lub długotrwałej suszy, zdarzeń o  charakterze 

terrorystycznym, zakłócenia funkcjonowania infra-

struktury krytycznej w rozumieniu ustawy z dnia 

26  kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.  U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.4)) lub niedają-

cych się przewidzieć katastrof, oraz jeżeli zostaną 

spełnione następujące warunki: 

1)  zostały podjęte działania mające na celu zapobie-

żenie dalszemu pogorszeniu stanu wód, które nie 

zagrożą realizacji celów środowiskowych dla po-

zostałych wód; 

2)  w planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza zostały ustalone warunki i wskaźniki 

kwalifikowania okoliczności i zjawisk, powodu-
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jących czasowe pogorszenie stanu jednolitych 

części wód; 

3)  działania, o których mowa w pkt 1 i 4, zostały 

zawarte w programie wodno-środowiskowym 

kraju i nie zagrożą przywróceniu poprzedniego 

stanu jednolitych części wód, gdy ustąpią przy-

czyny czasowego pogorszenia stanu tych wód; 

4)  oddziaływania okoliczności i zjawisk, powodują-

cych czasowe pogorszenie stanu jednolitych czę-

ści wód, są corocznie analizowane i zostały pod-

jęte działania mające na celu przywrócenie po-

przedniego stanu jednolitych części wód, tak 

szybko, jak jest to możliwe w  warunkach racjo-

nalnego działania; 

5)  opis skutków okoliczności i zjawisk oraz podję-

tych i kontynuowanych działań, o których mowa 

w pkt 1 i 4, zostanie zawarty w najbliższej aktu-

alizacji planu gospodarowania wodami na obsza-

rze dorzecza. 

2. Czasowe pogorszenie stanu jednolitych części wód 

dopuszcza się także, jeżeli jest ono związane 

z  utrzymywaniem wód powierzchniowych oraz mor-

skich wód wewnętrznych i brzegu morskiego, zgodnie 

z interesem publicznym. 

Art. 38j. 1. Dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu eko-

logicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu 

ekologicznego jednolitych części wód powierzchnio-

wych oraz dobrego potencjału ekologicznego sztucz-

nych i silnie zmienionych jednolitych części wód po-

wierzchniowych, o których mowa w art. 38d ust. 1 i 2, 

jeżeli: 
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1) jest ono skutkiem nowych zmian właściwości fi-

zycznych tych wód albo 

2) niezapobieżenie pogorszenia się stanu tych wód ze 

stanu bardzo dobrego do dobrego jest wynikiem 

nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą 

zrównoważonego rozwoju i niezbędnych dla roz-

woju społeczeństwa. 

2. Dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu oraz 

niezapobieżenie pogorszeniu stanu jednolitych części 

wód podziemnych, o których mowa w art.  38e, jeżeli 

jest ono skutkiem: 

1) nowych zmian właściwości fizycznych jednolitych 

części wód powierzchniowych albo 

2) zmian poziomu zwierciadła tych wód. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się, jeżeli są spełnione łącz-

nie następujące warunki: 

1) podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić 

skutki negatywnych oddziaływań na stan jednoli-

tych części wód; 

2)  przyczyny zmian i działań, o których mowa  

w ust. 1 i 2, są szczegółowo przedstawione 

w  planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza; 

3) przyczyny zmian i działań, o których mowa  

w ust. 1 i 2, są uzasadnione nadrzędnym interesem 

publicznym, a pozytywne efekty dla środowiska  

i społeczeństwa związane z ochroną zdrowia, 

utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrówno-

ważonym rozwojem przeważają nad korzyściami 

utraconymi w następstwie tych zmian i działań; 

4) zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, 

o których mowa w ust. 1 – 3, nie mogą zostać 
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osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, ko-

rzystniejszych z punktu widzenia interesów śro-

dowiska, ze względu na negatywne uwarunkowa-

nia wykonalności technicznej lub nieproporcjo-

nalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewa-

nych korzyści. 

Art. 38k. 1. Cele środowiskowe, o których mowa w art. 38d i 38e, 

należy osiągnąć do dnia 22 grudnia 2015 r. 

2.  Cele środowiskowe, o których mowa w art. 38f, należy 

osiągnąć do dnia 22 grudnia 2015 r., o ile z odrębnych 

przepisów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej nie wynika inaczej. 

3. Dopuszcza się przedłużenie określonego w ust. 1 ter-

minu stopniowego osiągnięcia celów środowiskowych 

dla wybranych jednolitych części wód, których stan nie 

ulega dalszemu pogarszaniu, a jednocześnie każda nie-

zbędna poprawa ich stanu nie może być w sposób ra-

cjonalny osiągnięta do dnia 22  grudnia 2015 r. 

ze względu na co najmniej jedną z  następujących 

przyczyn: 

1)  z uwagi na możliwości techniczne, poprawa stanu 

tych wód może być osiągnięta wyłącznie 

w etapach przekraczających określony termin;  

2)  uzyskanie poprawy stanu tych wód w tym terminie 

skutkowałoby nieproporcjonalnie wysokimi kosz-

tami w stosunku do spodziewanych korzyści; 

3)  naturalne warunki nie pozwalają na zgodną 

z  terminem poprawę stanu tych wód. 

4. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 3, jest 

ograniczone do maksymalnie dwóch kolejnych uaktu-

alnień planu gospodarowania wodami na obszarze do-
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rzecza, chyba że warunki naturalne uniemożliwiają 

osiągnięcie celów środowiskowych. 

5. W planie gospodarowania wodami na obszarze dorze-

cza: 

1)  określa się i szczegółowo uzasadnia przedłużenie 

terminu, o którym mowa w ust. 3; 

2)  wskazuje się przyczyny każdego opóźnienia 

w  podjęciu działań określonych w programie 

wodno-środowiskowym kraju, służących stopnio-

wemu osiągnięciu celów środowiskowych w prze-

dłużonym terminie; 

3)  podaje się harmonogram wdrażania działań służą-

cych osiągnięciu celów środowiskowych w prze-

dłużonym terminie. 

Art. 38l.  Wyznaczanie jednolitych części wód powierzchniowych 

jako sztucznych lub silnie zmienionych, o którym mowa 

w art. 38h ust. 1, przedłużanie terminu stopniowego 

osiągnięcia celów środowiskowych, o którym mowa 

w  art. 38k ust. 3, ustalanie mniej rygorystycznych ce-

lów środowiskowych, o którym mowa w art. 114a 

ust.  1, dopuszczanie czasowego pogorszenia stanu jed-

nolitych części wód, o którym mowa w art. 38i, oraz 

stosowanie przepisów, o których mowa w art. 38j, nie 

może trwale uniemożliwiać ani zagrażać realizacji: 

1)  celów środowiskowych ustalonych dla innych jed-

nolitych części wód w granicach tego samego do-

rzecza; 

2)  wymogów dotyczących ochrony środowiska wynika-

jących z odrębnych przepisów.”; 

16) w art. 40:  

a)  w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3)  lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia po-

wodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko, gromadzenia ścieków, odcho-

dów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 

materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szcze-

gólności ich składowania;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, 

w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa 

w  ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony 

jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jako-

ści wód w przypadku wystąpienia powodzi.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a – 3c w brzmieniu: 

„3a.  Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, 

należy dołączyć w szczególności charakterystykę plano-

wanych działań wraz z ich podstawowymi danymi tech-

nicznymi i opisem planowanej technologii robót oraz ma-

pę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem 

planowanych obiektów i robót. 

3b.  Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji, o któ-

rej mowa w ust. 3, jest wnioskodawca, właściciel wody 

i  właściciel wału przeciwpowodziowego. 

3c.  Decyzja, o której mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli w termi-

nie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzy-

skano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.”,   

d)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przepisy ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 3c stosuje się odpowiednio do 

wysp oraz przymulisk, o których mowa w art. 18.”;   

17)  w art. 43: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3.  Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, 

którego integralną część stanowi wykaz aglomeracji, 

o  których mowa w ust. 1, oraz wykaz niezbędnych przed-

sięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń ka-

nalizacyjnych, sporządza Prezes Krajowego Zarządu Go-

spodarki Wodnej, a zatwierdza Rada Ministrów.”, 

b) w ust. 3b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Marszałek województwa przedkłada Prezesowi Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż do dnia 31 marca, 

sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych w województwie, zawierające:”, 

c)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za po-

średnictwem ministra właściwego do spraw gospodarki 

wodnej, przedkłada co 2 lata Radzie Ministrów sprawoz-

danie z wykonania krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych.”; 

18)  po art. 49a dodaje się art. 49b w brzmieniu: 

„Art. 49b. 1. Celem ochrony jednolitych części wód, przeznaczo-

nych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia lud-

ności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopa-

trzenia zakładów wymagających wody wysokiej ja-

kości, jest zapobieganie pogorszeniu jakości tych 

jednolitych części wód w taki sposób, aby w szcze-

gólności zminimalizować potrzebę ich uzdatniania. 

2.  Cele środowiskowe, o których mowa  

w art. 38d – 38f, oraz wymagania wynikające  

z  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-

opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858,  

z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 

oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) powinny być zreali-
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zowane dla jednolitych części wód, przeznaczonych 

do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.  

3. Jednolite części wód, przeznaczone do poboru wody 

na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przezna-

czoną do spożycia, obejmują: 

1)  jednolite części wód wykorzystywane do poboru 

wody przeznaczonej do spożycia, dostarczające 

średnio więcej niż 10 m3 na dobę lub służące 

więcej niż 50 osobom; 

2)  jednolite części wód, które są przewidywane do 

takich celów w przyszłości.”; 

19) w art. 50 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wody powierzchniowe, które nie spełniają wymagań określo-

nych na podstawie ust. 1, nie mogą być wykorzystywane do za-

opatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.”; 

20) w art. 64: 

            a)  po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawne-

go, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie decyzji, 

o  której mowa w ust. 1a, jeżeli stwierdzi trwałe ustanie 

odnoszenia korzyści z urządzeń wodnych.”, 

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b – 2e w brzmieniu: 

„2b. Użytkownik budowli piętrzącej, o wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m i przepływie średnim rocznym (SSQ) powy-

żej 1,0 m3/s, jest obowiązany do prowadzenia dziennika 

gospodarowania wodą. 

2c. W dzienniku gospodarowania wodą zamieszcza się 

w  szczególności: 

1)  odczyty wodowskazowe;  
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2)  pojemność zbiornika;  

3)  dopływy do zbiornika lub stopnia; 

4) odpływ ze zbiornika lub stopnia z poszczególnych 

urządzeń upustowych; 

5)  pobory wody przez poszczególne zakłady.  

2d. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, 

w  drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia i wzór 

dziennika gospodarowania wodą, kierując się konieczno-

ścią zaspokojenia potrzeb zakładów w zakresie gospoda-

rowania wodą, zakresem posiadanych przez zakłady 

uprawnień oraz sposobem przepuszczania wód powo-

dziowych, a także uwzględniając częstotliwość dokony-

wania wpisów w dzienniku. 

2e. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2b, nie dotyczy użyt-

kownika budowli piętrzącej stałej lub wyposażonej  

w  urządzenia samoczynne.”, 

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Właściciel budowli piętrzącej jest obowiązany zapewnić pro-

wadzenie badań i pomiarów umożliwiających ocenę stanu 

technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli,  

a w szczególności:”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 

budowle piętrzące stanowiące własność Skarbu Państwa, 

zaliczone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane do I lub II klasy, poddaje się 

badaniom i pomiarom pozwalającym opracować ocenę sta-

nu technicznego i stanu bezpieczeństwa dla tych budowli, 

wykonywanym przez państwową służbę do spraw bezpie-

czeństwa budowli piętrzących.”, 

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
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„4a. Badaniom i pomiarom pozwalającym opracować ocenę 

stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa, wykonywa-

nym przez państwową służbę do spraw bezpieczeństwa 

budowli piętrzących, poddaje się także budowle piętrzące 

stanowiące własność Skarbu Państwa, inne niż wymie-

nione w ust. 4, jeżeli z uwagi na ich zły stan techniczny 

zagrażają lub mogą zagrażać bezpieczeństwu. Prezes Kra-

jowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządza wykaz 

tych budowli i przekazuje go państwowej służbie do 

spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.”, 

f) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„6. Właściciel budowli piętrzącej klasy I i II przekazuje jeden 

egzemplarz oceny stanu technicznego i stanu bezpie-

czeństwa budowli piętrzącej państwowej służbie do spraw 

bezpieczeństwa budowli piętrzących, w terminie miesiąca 

od dnia jej odbioru. 

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do właścicieli budowli pię-

trzących, dla których oceny stanu technicznego i stanu bez-

pieczeństwa dokonuje państwowa służba do spraw bezpie-

czeństwa budowli piętrzących.”; 

21) w art. 64a: 

a)  ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 „1. Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaga-

nego pozwolenia wodnoprawnego, właściciel tego urzą-

dzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację, do 

którego dołącza dokumenty wskazane w art. 131 ust. 2. 

2.  Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego 

może wydać decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, 

jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie narusza przepisów 

o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

przepisów art. 63, ustalając jednocześnie, w drodze posta-

nowienia, wysokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącą  
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10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego.”, 

b)  dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

 „4. W postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji 

o  legalizacji urządzenia wodnego stosuje się przepisy 

art.  127 ust. 6 – 8. 

5. Jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie wystąpił 

z  wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, lub nie uzyskał 

decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, organ właściwy 

do wydania pozwolenia wodnoprawnego nakłada na wła-

ściciela tego urządzenia, w drodze decyzji, obowiązek li-

kwidacji urządzenia, ustalając termin wykonania tego 

obowiązku.”; 

22) po art. 64a dodaje się art. 64b w brzmieniu: 

„Art. 64b. W przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia 

wodnego, powodującego zmianę jego funkcji lub szko-

dliwe oddziaływanie na grunty, organ właściwy do wy-

dania pozwolenia wodnoprawnego może, w drodze de-

cyzji, nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urzą-

dzenia wodnego lub likwidację szkód, określając wa-

runki i termin wykonania tych czynności.”; 

23) uchyla się dział V; 

24) po dziale V dodaje się działy Va i Vb w brzmieniu: 

„DZIAŁ Va  

Ochrona przed powodzią 

Art. 88a. 1. Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów ad-

ministracji rządowej i samorządowej. 

2. Użytkownicy wód współpracują z organami admini-

stracji rządowej i samorządowej w ochronie przed 
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powodzią, w zakresie określonym w przepisach usta-

wy oraz w odrębnych przepisach. 

3. Ochronę przed powodzią prowadzi się 

z  uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego, 

map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym. 

Art. 88b. 1. Dla obszarów dorzeczy przygotowuje się wstępną 

ocenę ryzyka powodziowego. 

2. Wstępna ocena ryzyka powodziowego zawiera 

w  szczególności: 

1)  mapy obszarów dorzeczy, z zaznaczeniem granic 

dorzeczy, granic zlewni, granicy pasa nadbrzeżne-

go, ukazujące topografię terenu oraz jego zago-

spodarowanie; 

2)  opis powodzi historycznych: 

a)  które spowodowały znaczące negatywne skutki 

dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzic-

twa kulturowego oraz działalności gospodar-

czej, zawierający ocenę tych skutków, zasięg 

powodzi oraz trasy przejścia wezbrania powo-

dziowego, 

b) jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że podobne 

zjawiska powodziowe będą miały znaczące ne-

gatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, śro-

dowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dzia-

łalności gospodarczej; 

3)  ocenę potencjalnych negatywnych skutków powo-

dzi mogących wystąpić w przyszłości dla życia 

i  zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kultu-

rowego oraz działalności gospodarczej, 

z  uwzględnieniem: 

a)  topografii terenu, 
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b)  położenia cieków wodnych i ich ogólnych cech 

hydrologicznych oraz geomorfologicznych, 

w  tym obszarów zalewowych jako naturalnych 

obszarów retencyjnych, 

c) skuteczności istniejących budowli przeciw-

powodziowych i regulacyjnych,  

d) położenia obszarów zamieszkanych, 

e) położenia obszarów, na których jest wykony-

wana działalność gospodarcza; 

4)  w miarę możliwości – prognozę długofalowego 

rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu 

zmian klimatu na występowanie powodzi; 

5) określenie obszarów narażonych na niebez-

pieczeństwo powodzi. 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio przy sporzą-

dzaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego od 

strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. 

Art. 88c. 1. Wstępną ocenę ryzyka powodziowego przygotowuje 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

2.  Wstępną ocenę ryzyka powodziowego od strony mo-

rza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowu-

je minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 

i  przekazuje Prezesowi Krajowego Zarządu Gospo-

darki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed 

terminem przygotowania wstępnej oceny ryzyka po-

wodziowego. Wstępna ocena ryzyka powodziowego 

od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, 

stanowi integralny element wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego, o której mowa w ust. 1. 

3.  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej prze-

kazuje projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego 
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do zaopiniowania właściwym wojewodom oraz mar-

szałkom województw. 

4. Organy, o których mowa w ust. 3, przedstawiają opi-

nię w terminie 45 dni od dnia otrzymania projektu 

wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Brak opinii 

we wskazanym terminie uznaje się za pozytywne za-

opiniowanie projektu. 

5.  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

uzgadnia z ministrem właściwym do spraw gospodar-

ki morskiej sposób rozpatrzenia opinii do wstępnej 

oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym 

morskich wód wewnętrznych. 

6.  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za-

wiadamia organy opiniujące o sposobie rozpatrzenia 

opinii, w terminie 45 dni od dnia ich otrzymania. 

7.  Przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego 

dla obszarów dorzeczy, których części znajdują się na 

terytorium innych państw członkowskich Unii Euro-

pejskiej, poprzedza się wymianą informacji niezbęd-

nych dla opracowania tej oceny z właściwymi wła-

dzami tych państw. Wymiana informacji następuje  

w trybie i w zakresie określonym w odrębnych przepi-

sach. 

8.  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej prze-

kazuje wstępną ocenę ryzyka powodziowego dyrekto-

rowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

9. Wstępna ocena ryzyka powodziowego podlega prze-

glądowi oraz, w razie potrzeby, aktualizacji  

co 6 lat. 

10.  Przepisy ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio do aktualiza-

cji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. 
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Art. 88d. 1. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo po-

wodzi, określonych we wstępnej ocenie ryzyka powo-

dziowego, sporządza się mapy zagrożenia powodzio-

wego.   

2. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się 

w szczególności: 

1)  obszary, na których prawdopodobieństwo wystą-

pienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 

lub na których istnieje prawdopodobieństwo wy-

stąpienia zdarzenia ekstremalnego; 

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

3.  Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się 

następujące elementy: 

1) zasięg powodzi; 

2) głębokość wody lub poziom zwierciadła wody; 

3)  w uzasadnionych przypadkach – prędkość prze-

pływu wody lub natężenie przepływu wody.  

4.  Na mapach zagrożenia powodziowego od strony mo-

rza, w tym morskich wód wewnętrznych, 

z  wyłączeniem ujściowych odcinków rzek, mogą być 

przedstawione wyłącznie obszary, o których mowa 

w  ust. 2 pkt 1.  

Art. 88e. 1. Dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, spo-

rządza się mapy ryzyka powodziowego. 

2.  Na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się: 

1)  szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą 

być dotknięci powodzią; 

2)  rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej 

na obszarach, o których mowa w art. 88d ust. 2; 

3)  instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, 

spowodować znaczne zanieczyszczenie poszcze-
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gólnych elementów przyrodniczych albo środowi-

ska jako całości; 

4)  występowanie: 

a)  ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub ob-

szarów ochronnych zbiorników wód śródlądo-

wych, 

b) kąpielisk, 

c) obszarów Natura 2000, parków narodowych 

oraz rezerwatów przyrody;  

5) w uzasadnionych przypadkach: 

a)  obszary, na których mogą wystąpić powodzie, 

którym towarzyszy transport dużej ilości osa-

dów i rumowiska, 

b) potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody. 

Art. 88f. 1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka 

powodziowego w regionie wodnym przygotowują dy-

rektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

2. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka 

powodziowego od strony morza, w tym morskich wód 

wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów 

morskich i przekazują właściwym dyrektorom regio-

nalnych zarządów gospodarki wodnej, nie później niż 

na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map za-

grożenia powodziowego oraz map ryzyka powodzio-

wego w regionie wodnym. Mapy zagrożenia powo-

dziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony 

morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią 

integralny element map zagrożenia powodziowego 

oraz map ryzyka powodziowego. 

3.  Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wod-

nej przekazują mapy, o których mowa w ust. 1: 
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1) Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wod-

nej; 

2) Głównemu Geodecie Kraju; 

3)  Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska; 

4)  dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeń-

stwa; 

5) właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlą-

dowej; 

6)  właściwym wojewodom; 

7)  właściwym marszałkom województw; 

8)  właściwym starostom; 

9) właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom 

miast); 

10) właściwym komendantom wojewódzkim i powia-

towym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego 

oraz mapach ryzyka powodziowego granice obsza-

rów, o których mowa w art. 88d ust. 2, uwzględnia się 

w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

planie zagospodarowania przestrzennego wojewódz-

twa, miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji in-

westycji celu publicznego lub  decyzji o warunkach 

zabudowy.  

5.  Zmiany w dokumentach, o których mowa w ust. 4, 

wprowadza się w terminie 18 miesięcy od dnia prze-

kazania map zagrożenia powodziowego oraz map ry-

zyka powodziowego organom administracji publicz-

nej, o których mowa w ust. 3 pkt 6, 7 i 9. 

6.  Koszty wprowadzenia zmian w planach oraz decy-

zjach, o których mowa w ust. 4, ponoszą odpowiednio 

budżety właściwych gmin albo województw. 
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7. Przygotowanie map zagrożenia powodziowego oraz 

map ryzyka powodziowego dla obszarów, o których 

mowa w art. 88d ust. 2, położonych na obszarach do-

rzeczy, których części znajdują się na terytorium in-

nych państw członkowskich Unii Europejskiej, po-

przedza się wymianą informacji niezbędnych do opra-

cowania tych map z właściwymi władzami tych 

państw. Wymiana informacji następuje w trybie  

i w zakresie określonym w odrębnych przepisach. 

8. Przygotowanie map zagrożenia powodziowego oraz 

map ryzyka powodziowego dla obszarów, o których 

mowa w art. 88d ust. 2, położonych na obszarach do-

rzeczy, których części znajdują się na terytorium 

państw leżących poza granicami Unii Europejskiej, 

poprzedza się działaniami mającymi na celu nawiąza-

nie w tym zakresie współpracy z właściwymi wła-

dzami tych państw. 

9. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka 

powodziowego podlegają przeglądowi oraz, w razie 

potrzeby, aktualizacji co 6 lat. 

10. Przepisy ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio do aktuali-

zacji map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 

powodziowego. 

Art. 88g. 1. Dla obszarów dorzeczy przygotowuje się, na podsta-

wie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 

powodziowego, plany zarządzania ryzykiem powo-

dziowym. 

2. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zawierają: 

1)  mapę obszaru dorzecza, na której są zaznaczone 

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi; 
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2)  mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzy-

ka powodziowego wraz z opisem wniosków 

z  analizy tych map; 

3)  opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym; 

4)  katalog działań służących osiągnięciu celów za-

rządzania ryzykiem powodziowym, z uwzglę-

dnieniem ich priorytetu. 

3. Przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów 

zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględnia się 

w szczególności: 

1)  koszty oraz korzyści działań podejmowanych dla 

osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powo-

dziowym; 

2)  zasięg powodzi, trasy przejścia wezbrania powo-

dziowego oraz obszary o potencjalnej retencji wód 

powodziowych; 

3)  cele środowiskowe, o których mowa  

w art. 38d – 38f; 

4)  gospodarowanie wodami; 

5)  sposób uprawy i zagospodarowania gruntów; 

6)  stan planowania i zagospodarowania prze-

strzennego; 

7)  ochronę przyrody; 

8)  uprawianie żeglugi morskiej i śródlądowej oraz 

porty morskie i porty lub przystanie zlokalizowane 

na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne, 

wraz ze związaną z nimi infrastrukturą; 

9)  prognozowanie powodzi i systemy wczesnego 

ostrzegania przed zagrożeniami; 

10)  infrastrukturę krytyczną. 
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Art. 88h. 1. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym przygo-

towuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wod-

nej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki wodnej. 

2.  Plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony 

morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygo-

towuje minister właściwy do spraw gospodarki mor-

skiej i przekazuje Prezesowi Krajowego Zarządu Go-

spodarki Wodnej na 18 miesięcy przed terminem 

przygotowania planów zarządzania ryzykiem powo-

dziowym. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 

od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, 

stanowią integralny element planów zarządzania ry-

zykiem powodziowym, o których mowa w ust. 1. 

3. W celu przygotowania planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza, którego część 

znajduje się na terytorium innych państw członkow-

skich Unii Europejskiej, Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, w uzgodnieniu z ministrem wła-

ściwym do spraw gospodarki wodnej, podejmuje 

współpracę z właściwymi władzami tych państw. 

4.  W celu przygotowania planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza, którego część 

znajduje się na terytorium państw leżących poza gra-

nicami Unii Europejskiej, Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, w uzgodnieniu z ministrem wła-

ściwym do spraw gospodarki wodnej, podejmuje dzia-

łania mające na celu nawiązanie w tym zakresie 

współpracy z właściwymi władzami tych państw. 

5.  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za-

pewniając aktywny udział wszystkich zaintereso-

wanych w  osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem 

powodziowym, w szczególności w przygotowywaniu, 
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przeglądzie oraz aktualizacji planów zarządzania ry-

zykiem powodziowym, podaje do publicznej wiado-

mości, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 

dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informa-

cji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-

ływania na środowisko, w celu zgłoszenia uwag, pro-

jekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym, co 

najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego 

dotyczą te plany. 

6.  Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Go-

spodarki Wodnej albo ministra właściwego do spraw 

gospodarki morskiej materiałów źródłowych wyko-

rzystanych do przygotowania projektów planów za-

rządzania ryzykiem powodziowym odbywa się na za-

sadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 

3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko. 

7. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej 

wiadomości projektów planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym zainteresowani mogą składać, do Pre-

zesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, pisem-

ne uwagi do ustaleń zawartych w projektach tych pla-

nów. 

8.  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

uzgadnia sposób i zakres uwzględnienia uwag do pro-

jektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej,  

a w odniesieniu do projektów planów zarządzania ry-

zykiem powodziowym od strony morza, w tym mor-
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skich wód wewnętrznych, z ministrem właściwym do 

spraw gospodarki morskiej. 

9. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym podlegają 

przeglądowi oraz, w razie potrzeby, aktualizacji co 

6  lat. 

10. Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powo-

dziowym dotyczy elementów, o których mowa  

w art. 88g ust. 2, i obejmuje w szczególności: 

1)  wszelkie zmiany lub uaktualnienia dotyczące tych 

planów, wraz z podsumowaniem przeglądów 

wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map za-

grożenia powodziowego i map ryzyka powodzio-

wego; 

2)  ocenę postępów w realizacji celów zarządzania 

ryzykiem powodziowym; 

3)  opis i wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania za-

planowanych działań zmierzających do osiągnię-

cia celów zarządzania ryzykiem powodziowym; 

4)  opis działań podjętych, a niezaplanowanych 

w  tych planach. 

11. Przepisy ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio do aktuali-

zacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.  

Art. 88i. 1. Organy administracji publicznej są obowiązane do 

nieodpłatnego przekazywania danych niezbędnych do 

przygotowania wstępnej oceny ryzyka powo-

dziowego, sporządzenia map zagrożenia powodzio-

wego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowa-

nia planów zarządzania ryzykiem powodziowym or-

ganom przygotowującym i sporządzającym te doku-

menty. 

2.  Przepis ust. 1 stosuje się do instytutów badawczych, 

w  zakresie, w jakim posiadają one dane niezbędne do 
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przygotowania wstępnej oceny ryzyka powo-

dziowego, sporządzenia map zagrożenia powo-

dziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygo-

towania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

 

Art. 88j. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, mini-

ster właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister 

właściwy do spraw administracji publicznej oraz mi-

nister właściwy do spraw wewnętrznych określą, 

w  drodze rozporządzenia: 

1)  wymagania dotyczące opracowywania map zagro-

żenia powodziowego oraz map ryzyka powodzio-

wego; 

2)  skalę map zagrożenia powodziowego oraz map 

ryzyka powodziowego. 

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, 

ministrowie kierują się potrzebą sprawnego sporzą-

dzenia map zagrożenia powodziowego oraz map ry-

zyka powodziowego, ze szczególnym uwzględnie-

niem standardów i zakresu danych zawartych w pań-

stwowym zasobie geodezyjnym i  kartograficznym. 

Art. 88k. Ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje się  

w szczególności przez: 

1)  kształtowanie zagospodarowania przestrzennego do-

lin rzecznych lub terenów zalewowych;  

2)  racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie 

budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie 

przepływami wód; 

3)  zapewnienie funkcjonowania systemu ostrzegania 

przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi 

w  atmosferze oraz hydrosferze; 
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4)  zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów re-

tencji wód;  

5) budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli prze-

ciwpowodziowych; 

6)  prowadzenie akcji lodołamania. 

Art. 88l. 1. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią za-

brania się wykonywania robót oraz czynności utrud-

niających ochronę przed powodzią lub zwiększają-

cych zagrożenie powodziowe, w tym: 

1)  wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy in-

nych obiektów budowlanych; 

2)  sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem planta-

cji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz 

roślinności stanowiącej element zabudowy biolo-

gicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmac-

niania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 

3)  zmiany ukształtowania terenu, składowania mate-

riałów oraz wykonywania innych robót, 

z  wyjątkiem robót związanych z regulacją lub 

utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, 

a  także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową 

lub przebudową wałów przeciwpowodziowych 

wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonal-

nie. 

2. Jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrek-

tor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, 

w  drodze decyzji, na obszarach szczególnego zagro-

żenia powodzią, zwolnić od zakazów określonych 

w  ust. 1. 

3. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa  

w ust. 2, dołącza się charakterystykę planowanych 

działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi 
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i  opisem planowanej technologii robót, mapę sytu-

acyjno-wysokościową z naniesionym schematem pla-

nowanych obiektów i robót, a w razie potrzeby, obli-

czenia hydrauliczne i hydrologiczne. 

4. Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mo-

wa w ust. 2, jest wnioskodawca, właściciel wody 

i  właściciel wału przeciwpowodziowego. 

5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wygasa, jeżeli 

w  terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostatecz-

na, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodno-

prawnego. 

6.  Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, 

w  celu zapewnienia właściwych warunków prze-

pływu wód powodziowych, dyrektor regionalnego za-

rządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji:  

1)  wskazać sposób uprawy i zagospodarowania grun-

tów oraz rodzaje upraw wynikające z  wymagań 

ochrony przed powodzią; 

2)  nakazać usunięcie drzew lub krzewów.  

7.  Organem właściwym do wydania decyzji, o której 

mowa w ust. 2 i 6, w zakresie pasa technicznego, jest 

dyrektor właściwego urzędu morskiego. 

8.  Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mo-

wa w ust. 6, jest właściciel wody i posiadacz nieru-

chomości, której dotyczy ta decyzja.  

9. Decyzja, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wymaga 

uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska. 

Art. 88m. Dla terenów, dla których nie określono obszarów nara-

żonych na niebezpieczeństwo powodzi, właściwy dy-

rektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, 

w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić zakazy, 
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o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3, kierując się po-

trzebą ochrony wód, lub zakazy, o których mowa  

w art. 88l ust. 1, kierując się względami bezpieczeństwa 

ludzi i mienia. 

Art. 88n. 1. W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów 

przeciwpowodziowych zabrania się: 

1)  przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wa-

łów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwie-

rząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 

2)  uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na 

wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od 

stopy wału po stronie odpowietrznej; 

3)  rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawia-

nia znaków przez nieupoważnione osoby; 

4)  wykonywania obiektów budowlanych, kopania 

studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości 

mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie od-

powietrznej; 

5) uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp 

i  korony wałów. 

2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do 

robót związanych z utrzymywaniem, odbudową, roz-

budową lub przebudową wałów przeciw-

powodziowych. 

3. Jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów 

przeciwpowodziowych, marszałek województwa mo-

że, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określo-

nych w ust. 1. 

4.  Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa  

w ust. 3, dołącza się charakterystykę planowanych 

działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi 

i  opisem planowanej technologii robót oraz mapę sy-
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tuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem 

planowanych robót. W przypadku planowania robót, 

które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża 

wałów klasy I, II lub III, dołącza się także badania 

hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu 

tych robót na szczelność i stabilność wałów. 

5.  Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mo-

wa w ust. 3, jest wnioskodawca, właściciel wody 

i  właściciel wału przeciwpowodziowego. 

6. Decyzja, o której mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli 

w  terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostatecz-

na, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodno-

prawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub 

czynności wskazanych w ust. 1. 

7.  Starosta może, w drodze decyzji, nakazać usunięcie 

drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych 

oraz terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

8.  Decyzja, o której mowa w ust. 7, wymaga uzgodnie-

nia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

Art. 88o. 1. W przypadku wykonania robót lub czynności, 

o  których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3, art. 88l ust. 1 

lub art. 88n ust. 1, nieobjętych decyzją, o której mowa 

w art. 40 ust. 3, art. 88l ust. 2 lub art. 88n ust. 3, organ 

właściwy do wydania tej decyzji może nakazać, 

w  drodze decyzji, przywrócenie stanu nieutrudniają-

cego ochrony przed powodzią i  niepowodującego za-

nieczyszczenia wód, na koszt tego, kto wykonał te ro-

boty lub czynności. 

2.  W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się termin 

przywrócenia stanu nieutrudniającego ochrony przed 

powodzią i niepowodującego zanieczyszczenia wód. 



 40

3.  Drogi, urządzenia do przepędzania zwierząt oraz prze-

jazdy przez wały przeciwpowodziowe wykonuje na 

swój koszt inwestor budujący wał, a utrzymuje ten, na 

którym ciąży obowiązek utrzymania drogi, urządzenia 

lub przejazdu. 

Art. 88p. 1. W przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania po-

wodziowego dyrektor regionalnego zarządu gospo-

darki wodnej, w drodze decyzji, może nakazać zakła-

dowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub 

opróżnienie zbiornika, bez odszkodowania.  

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor na-

tychmiastowej wykonalności. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wymaga uzgodnie-

nia z właściwymi wojewodami. Brak stanowiska 

w  ciągu 2 godzin od chwili przekazania wniosku 

o  uzgodnienie decyzji uznaje się za dokonanie jej 

uzgodnienia. 

Art. 88q. 1. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, 

w celu zapobieżenia skutkom powodzi, dyrektor re-

gionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w dro-

dze aktu prawa miejscowego, wprowadzić czasowe 

ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności 

w  zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków 

do wód lub do ziemi oraz zmiany sposobu gospoda-

rowania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

2. Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mo-

wa w ust. 1, zawiesza wykonywanie uprawnień wyni-

kających z pozwoleń wodnoprawnych. Zakładom nie 

przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. 

              DZIAŁ Vb  

                 Ochrona przed suszą 
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Art. 88r. 1. Ochrona przed suszą jest zadaniem organów admini-

stracji rządowej i samorządowej. 

2. Ochronę przed suszą prowadzi się zgodnie z planami 

przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorze-

czy oraz planami przeciwdziałania skutkom suszy 

w  regionach wodnych. 

3.  Plany przeciwdziałania skutkom suszy, o których 

mowa w ust. 2, zawierają: 

1)  analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych 

zasobów wodnych; 

2)  propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy 

urządzeń wodnych; 

3)  propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzy-

stania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej 

i  sztucznej retencji. 

4. Plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają także 

katalog działań służących ograniczeniu skutków su-

szy. 

Art. 88s. 1. Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach 

dorzeczy przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem wła-

ściwym do spraw gospodarki wodnej i ministrem wła-

ściwym do spraw rozwoju wsi. 

2. Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 

wodnych przygotowują dyrektorzy regionalnych za-

rządów gospodarki wodnej. 

3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

i  dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wod-

nej, zapewniając aktywny udział wszystkich zaintere-

sowanych w przygotowywaniu oraz aktualizacji pla-

nów przeciwdziałania skutkom suszy, podają do pu-

blicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określo-
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nych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o  ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zgło-

szenia uwag: 

1)  harmonogram i program prac związanych z przy-

gotowaniem planów przeciwdziałania skutkom su-

szy;  

2)  projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy, 

co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, 

którego dotyczą te plany. 

4. Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Go-

spodarki Wodnej i dyrektorów regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej materiałów źródłowych wykorzy-

stanych do przygotowania projektów planów przeciw-

działania skutkom suszy odbywa się na zasadach  

i w trybie określonych w ustawie z dnia 

3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko. 

5.  W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej 

wiadomości dokumentów, o których mowa w ust. 3, 

zainteresowani mogą składać odpowiednio do Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej albo dyrekto-

rów regionalnych zarządów gospodarki wodnej uwagi 

do ustaleń zawartych w tych dokumentach. 

6.  Aktualizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy 

dokonuje się co 6 lat. 

7. Przepisy ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio do aktuali-

zacji planów przeciwdziałania skutkom suszy.  
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Art. 88t. 1. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, 

w celu ograniczenia skutków suszy, dyrektor regio-

nalnego zarządu gospodarki wodnej może, w  drodze 

aktu prawa miejscowego, wprowadzić czasowe ogra-

niczenia w korzystaniu z wód, w  szczególności w za-

kresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do 

wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodaro-

wania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

2.  Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mo-

wa w ust. 1, zawiesza wykonywanie uprawnień wyni-

kających z pozwoleń wodnoprawnych. Zakładom nie 

przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.”; 

25)  w art. 90 w ust. 1: 

a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przygotowuje: 

a)  wstępną ocenę ryzyka powodziowego, 

b) plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

c) plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach do-

rzeczy;”, 

b)  pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem państwowej służ-

by hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby 

hydrogeologicznej oraz państwowej służby do spraw bez-

pieczeństwa budowli piętrzących;”; 

26) w art. 92:  

a)  w ust. 3: 

–  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) sporządzanie, prowadzenie, weryfikowanie i bieżące 

aktualizowanie wykazów obszarów chronionych 
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utworzonych na podstawie przepisów ustawy oraz od-

rębnych przepisów;”, 

 – uchyla się pkt 5, 

–  pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  sporządzanie map zagrożenia powodziowego oraz 

map ryzyka powodziowego;”, 

–  po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a) współpraca w przygotowywaniu wstępnej oceny ry-

zyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym;  

6b)  przygotowywanie planów przeciwdziałania skutkom 

suszy w regionach wodnych;”, 

– uchyla się pkt 9, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, 

związanym z gospodarką wodną, dyrektor regionalnego za-

rządu realizuje w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu za-

dania związane z utrzymywaniem śródlądowych wód po-

wierzchniowych lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję 

inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wod-

nym.”, 

c)  ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dyrektor regionalnego zarządu, dla realizacji zadań, 

o  których mowa w ust. 4, może tworzyć jednostki organi-

zacyjne, w trybie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 

i  Nr 123, poz. 835).”; 

27) art. 93 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 93. 1. Dyrektor regionalnego zarządu jest powoływany przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, 
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spośród osób wyłonionych w drodze otwartego 

i  konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Kra-

jowego Zarządu, po zasięgnięciu opinii Krajowej Ra-

dy Gospodarki Wodnej. Minister właściwy do spraw 

gospodarki wodnej, na wniosek Prezesa Krajowego 

Zarządu, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Go-

spodarki Wodnej, odwołuje dyrektora regionalnego 

zarządu. 

2. Zastępcy dyrektora regionalnego zarządu są powoły-

wani przez Prezesa Krajowego Zarządu, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego 

naboru, na wniosek dyrektora regionalnego zarządu, 

po zasięgnięciu opinii rady gospodarki wodnej regio-

nu wodnego. Prezes Krajowego Zarządu, na wniosek 

dyrektora regionalnego zarządu, po zasięgnięciu opi-

nii rady gospodarki wodnej regionu wodnego, odwo-

łuje zastępców dyrektora regionalnego zarządu. 

3. Stanowisko dyrektora regionalnego zarządu może zaj-

mować osoba, która: 

1)  posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)  jest obywatelem polskim; 

3)  korzysta z pełni praw publicznych; 

4)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

5)  nie była karana zakazem zajmowania stanowisk 

kierowniczych w urzędach organów władzy pu-

blicznej lub pełnienia funkcji związanych  

z dysponowaniem środkami publicznymi; 

6)  posiada kompetencje kierownicze; 

7)  posiada co najmniej 6-letni staż pracy na stanowi-

skach związanych z zadaniami z zakresu gospoda-
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rowania wodami, w tym co najmniej  

3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym 

w  jednostkach sektora finansów publicznych. 

4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora regio-

nalnego zarządu umieszcza się w miejscu powszech-

nie dostępnym w siedzibie regionalnego zarządu oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej regionalnego za-

rządu i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu ob-

sługującego ministra właściwego do spraw gospodarki 

wodnej.  

5. Ogłoszenie o naborze zawiera: 

1) nazwę i adres regionalnego zarządu; 

2)  określenie stanowiska; 

3)  wymagania związane ze stanowiskiem; 

4)  zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)  wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)  termin i miejsce składania dokumentów; 

7)  informację o metodach i technikach naboru. 

6.  Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie może być 

krótszy niż 10 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia 

w  Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługu-

jącego ministra właściwego do spraw gospodarki 

wodnej. 

7. Nabór na stanowisko dyrektora regionalnego zarządu 

przeprowadza zespół, powołany przez Prezesa Krajo-

wego Zarządu, liczący co najmniej 3 osoby, których 

wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia naj-

lepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się do-

świadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną 

do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest 

przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierowni-

cze. 
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8.  Ocena kompetencji kierowniczych, o których mowa 

w  ust. 7, może być dokonana na wniosek zespołu 

przez osobę niebędącą jego członkiem, która posiada 

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.  

9.  Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 8, 

mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji 

dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzy-

skanych w trakcie naboru. 

10. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kan-

dydatów, których przedstawia Prezesowi Krajowego 

Zarządu. 

11.  Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza proto-

kół zawierający: 

1)  nazwę i adres regionalnego zarządu; 

2)  określenie stanowiska, na które był prowadzony 

nabór, oraz liczbę kandydatów; 

3)  imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlep-

szych kandydatów uszeregowanych według po-

ziomu spełniania przez nich wymagań określo-

nych w ogłoszeniu o naborze; 

4)  informację o zastosowanych metodach i tech-

nikach naboru; 

5)  uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody 

niewyłonienia kandydata; 

6)  skład zespołu. 

12.  Ogłoszenie o wyniku naboru umieszcza się 

w  Biuletynie Informacji Publicznej regionalnego za-

rządu i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu ob-

sługującego ministra właściwego do spraw gospodarki 

wodnej.  

13. Ogłoszenie o wyniku naboru zawiera: 

1)  nazwę i adres regionalnego zarządu; 
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2)  określenie stanowiska, na które był prowadzony 

nabór; 

3)  imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz 

ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego albo informację o niewyło-

nieniu kandydata. 

14.  Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

gospodarki wodnej ogłoszenia o naborze oraz o wyni-

ku tego naboru jest bezpłatne. 

15. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, 

o  których mowa w ust. 2, powołuje dyrektor regio-

nalnego zarządu. 

16.  Przepisy ust. 3 – 14 stosuje się odpowiednio do prze-

prowadzania naboru na stanowiska, o których mowa 

w ust. 2.”; 

28) w art. 100 w ust. 2 uchyla się pkt 2; 

29) w dziale VI tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: 

„Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa 

służba hydrogeologiczna oraz państwowa służba do spraw bez-

pieczeństwa budowli piętrzących”; 

30) w art. 102: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna wyko-

nuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej 

i  meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzic-

twa kulturowego, gospodarki i  rozpoznawania zagrożeń 

niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze 

lub hydrosferze, a także na potrzeby rozpoznania i kształ-

towania oraz ochrony zasobów wodnych kraju.”, 
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b)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli pię-

trzących wykonuje zadania państwa w zakresie nadzoru 

nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa budow-

li piętrzących. 

2b.  Kompetencje państwowej służby do spraw bezpieczeń-

stwa budowli piętrzących nie naruszają kompetencji or-

ganów nadzoru budowlanego, określonych w ustawie 

z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”, 

c) po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu: 

„4b. Państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli pię-

trzących pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-

nej. 

4c. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej posiada 

i  utrzymuje bazę danych historycznych i bieżących 

z  zakresu stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa 

budowli piętrzących, zgromadzoną w wyniku ujednolico-

nych metod określania stanu technicznego oraz stanu bez-

pieczeństwa tych budowli, stanowiącą jednolite źródło in-

formacji dla organów administracji rządowej.”; 

31) w art. 103 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:  

„7)  prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, me-

teorologii i oceanologii; 

8) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie 

ograniczania skutków niebezpiecznych zjawisk zachodzących 

w atmosferze i hydrosferze.”; 

32) po art. 103 dodaje się art. 103a w brzmieniu: 

„Art. 103a. 1. Do zadań państwowej służby do spraw bezpie-

czeństwa budowli piętrzących należy: 
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1)  wykonywanie badań i pomiarów pozwalających 

opracować ocenę stanu  technicznego i stanu 

bezpieczeństwa: 

a)  budowli piętrzących stanowiących własność 

Skarbu Państwa, zaliczonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.        

– Prawo budowlane do I lub II klasy, 

b)  budowli piętrzących stanowiących własność 

Skarbu Państwa, innych niż określone  

w lit. a, wskazanych przez Prezesa Krajowe-

go Zarządu, które z uwagi na zły stan tech-

niczny zagrażają lub mogą zagrażać bezpie-

czeństwu; 

2) opracowywanie ocen stanu technicznego i stanu 

bezpieczeństwa budowli piętrzących, o których 

mowa w pkt 1; 

3)  prowadzenie bazy danych dotyczących budowli 

piętrzących, zawierającej dane techniczne oraz 

informacje o lokalizacji, stanie prawnym, stanie 

technicznym i stanie bezpieczeństwa tych bu-

dowli; 

4) opracowywanie, w oparciu o wykonane oceny 

stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa bu-

dowli piętrzących, raportu o stanie bezpie-

czeństwa tych budowli; 

5)  wyznaczanie i weryfikacja stref zagrożenia zala-

niem lub podtopieniem terenów położonych po-

niżej budowli piętrzących, o których mowa 

w  pkt 1, w wyniku awarii lub katastrofy tych 

budowli;  

6)  analiza i weryfikacja wytycznych w zakresie 

wykonywania badań, pomiarów i ocen stanu 
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technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli 

piętrzących, w oparciu o aktualną wiedzę tech-

niczną; 

7)  organizowanie szkoleń i seminariów dotyczą-

cych bezpieczeństwa budowli piętrzących. 

2.  Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budow-

li piętrzących przekazuje: 

1) wyniki badań i pomiarów, o których mowa 

w  ust. 1 pkt 1, oraz oceny stanu technicznego 

i  stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, 

Prezesowi Krajowego Zarządu oraz właściwemu 

dyrektorowi regionalnego zarządu, niezwłocznie 

po ich opracowaniu; 

2)  raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Prezesowi 

Krajowego Zarządu oraz Głównemu Inspekto-

rowi Nadzoru Budowlanego, nie później niż do 

dnia 31 marca każdego roku.”; 

33) w art. 104: 

a)  w ust. 1: 

–  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) podstawową sieć i specjalne sieci pomiarowo-                 

-obserwacyjne;”, 

–  w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) organizują, nadzorują i eksploatują podstawową sieć 

i  specjalne sieci pomiarowo-obserwacyjne oraz system 

gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych,”, 

b) w ust. 2: 

–  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Podstawową sieć pomiarowo-obserwacyjną stanowią:”, 

– w pkt 2 uchyla się lit. c, 

c) w ust. 3: 
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– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „Specjalne sieci pomiarowo-obserwacyjne:”, 

–  dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) lotniskowe stacje meteorologiczne.”; 

34)  po art. 104 dodaje się art. 104a w brzmieniu: 

„Art. 104a. Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli 

piętrzących posiada i utrzymuje: 

1)  specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia 

badań i pomiarów stanu technicznego i stanu bez-

pieczeństwa budowli piętrzących; 

2) system gromadzenia, przetwarzania i wymiany da-

nych; 

3) komórki organizacyjne, które: 

a) wykonują badania i pomiary niezbędne do 

sporządzenia ocen stanu technicznego i stanu 

bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz 

określenia stref zagrożeń, o których mowa 

w  art. 103a ust. 1 pkt 5, 

b) opracowują oceny stanu technicznego i stanu 

bezpieczeństwa budowli piętrzących, 

c) opracowują raport o stanie bezpieczeństwa bu-

dowli piętrzących na podstawie analizy ocen 

stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa bu-

dowli piętrzących, o których mowa w  art.103a 

ust. 1 pkt 1,  

d) prowadzą prace rozwojowe i metodyczne 

w  zakresie oceny stanu technicznego i stanu 

bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz 

w zakresie określonym w pkt 2 i art. 103a 

ust.  1 pkt 1, 5 i 6.”; 



 53

35) w art. 108: 

a)  w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Osoby wykonujące badania, pomiary, obserwacje oraz prace 

kontrolne na potrzeby realizacji przez państwową służbę hydro-

logiczno-meteorologiczną, państwową służbę hydrogeologiczną 

lub państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli pię-

trzących zadań, o których mowa w art. 103, 103a ust. 1 lub 

art.  105, a także prace związane z wykonywaniem, obsługą lub 

utrzymaniem urządzeń pomiarowych służb państwowych, mają 

prawo do:”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany umożliwić 

wykonanie prac, o których mowa w ust. 1, przez osoby 

upoważnione przez państwową służbę hydrologiczno-      

-meteorologiczną, państwową służbę hydrogeologiczną 

oraz państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli 

piętrzących.”; 

36) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu: 

„Art. 108a. 1. Wobec pracowników inżynieryjno-technicznych za-

trudnionych w ramach państwowej służby hydrolo-

giczno-meteorologicznej wprowadza się rozkład 

czasu pracy: 

1)  zmianowy – na stanowiskach, na których jest to 

konieczne ze względu na szczególne warunki 

pracy lub warunki atmosferyczne; 

2)  podstawowy – na pozostałych stanowiskach. 

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, ustala dyrek-

tor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

3. Zmianowy rozkład czasu pracy pracowników, 

o  których mowa w ust. 1, polega na wykonywaniu 

powierzonych im zadań nie dłużej niż przez 
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48  godzin, po których następuje, co najmniej 

48  godzin wolnych od pracy. 

4. Podstawowy rozkład czasu pracy pracowników, 

o  których mowa w ust. 1, polega na wykonywaniu 

powierzonych im zadań w dobowym wymiarze cza-

su pracy nieprzekraczającym 8 godzin, w okresie 

rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy. 

5. Czas pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, 

nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin tygo-

dniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie-

przekraczającym 6 miesięcy. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej może 

ustalić indywidualny rozkład czasu pracy pracowni-

ków, o których mowa w ust. 1, w ramach normy 

czasu pracy, o której mowa w ust. 4.”; 

37) w art. 109: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwo-

wa służba hydrogeologiczna oraz państwowa służba do 

spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących są finansowane 

ze środków budżetu państwa.”, 

b)  w ust. 2: 

–  pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1)  utrzymanie bieżącej działalności państwowej służby 

hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby 

hydrogeologicznej oraz państwowej służby do spraw 

bezpieczeństwa budowli piętrzących; 

2)  utrzymanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa 

i  rozbiórka podstawowej sieci pomiarowo-

obserwacyjnej państwowej służby hydrologiczno- 
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-meteorologicznej oraz systemu gromadzenia, prze-

twarzania i wymiany danych;”, 

– dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: 

„8)  prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydro-

logii, meteorologii i oceanologii; 

9)  współpraca z organami administracji publicznej, 

w  zakresie ograniczania skutków niebezpiecznych 

zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze.”, 

c) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  utrzymanie specjalnych sieci pomiarowo-                       

-obserwacyjnych.”, 

d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, pań-

stwowa służba hydrogeologiczna oraz państwowa służba 

do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą być 

dofinansowywane z innych środków publicznych, na za-

sadach dotyczących wykorzystania tych środków. 

5.  Podmioty, które dla potrzeb działalności gospodarczej lub 

dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 3, korzystają 

z  informacji uzyskanych z: 

1)  podstawowej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, syste-

mu gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych 

oraz biur prognoz hydrologicznych i biur prognoz me-

teorologicznych państwowej służby hydrologiczno-

meteorologicznej, 

2)  sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych pań-

stwowej służby hydrogeologicznej  

– ponoszą koszty utrzymania, odbudowy, rozbudowy 

i  przebudowy tych sieci, systemów i biur lub koszty wy-

konania tych badań, pomiarów i ocen, na zasadach uzgod-

nionych przez strony w umowie.”; 
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38) w art. 110: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właścicielem informacji zbieranych i przetwarzanych 

w  wyniku realizacji standardowych procedur przetwarza-

nia informacji przez państwową służbę hydrologiczno-      

-meteorologiczną, państwową służbę hydrogeologiczną 

oraz państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli 

piętrzących jest Skarb Państwa.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Pań-

stwowy Instytut Geologiczny mogą odpłatnie udostępniać 

informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji 

standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni 

w ust. 3 i 4. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód, od-

powiednio, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

albo Państwowego Instytutu Geologicznego i są przezna-

czane, odpowiednio, na pełnienie państwowej służby hy-

drologiczno-meteorologicznej albo państwowej służby 

hydrogeologicznej.”; 

39) w art. 113: 

a)  w ust. 1: 

–  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  plan zarządzania ryzykiem powodziowym;”, 

–  dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze do-

rzecza;” , 

–  uchyla się pkt 3, 

b)  w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) wykazy wielkości emisji i stężeń: 

a) substancji priorytetowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 38d ust. 4,  
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b)  innych substancji, niż wskazane w lit. a, powodują-

cych zanieczyszczenie   

– dla których zostały określone środowiskowe normy 

jakości;”,  

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) jednolitych części wód, przeznaczonych do poboru wody na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia, o których mowa w art. 49b ust. 3;”, 

d) uchyla się ust. 5; 

40) uchyla się art. 113a; 

41) po art. 113a dodaje się art. 113b w brzmieniu: 

„Art. 113b. 1. Program wodno-środowiskowy kraju określa pod-

stawowe i uzupełniające działania zmierzające do 

poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód 

w  poszczególnych obszarach dorzeczy. 

2.  Działania podstawowe, o których mowa w ust. 1, 

są ukierunkowane na spełnienie minimalnych 

wymogów i obejmują: 

1) działania umożliwiające wdrożenie przepisów 

dotyczących ochrony wód, w szczególności 

działania: 

a)  służące zaspokajaniu obecnych i przy-

szłych potrzeb wodnych w zakresie zaopa-

trzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi w  rozumieniu ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-

opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków, 

b)  służące ochronie siedlisk lub gatunków 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004  r. o ochronie przyrody, 



 58

c)  służące kontroli zagrożeń wypadkami 

z  udziałem substancji niebezpiecznych 

w  rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

d) związane z oceną oddziaływania przed-

sięwzięć na środowisko oraz na obszar Na-

tura 2000, 

e)  służące właściwemu wykorzystaniu osa-

dów ściekowych, 

f)  służące zapobieganiu zanieczyszczeniom 

ze źródeł rolniczych, o których mowa 

w  art. 47; 

2) działania służące wdrożeniu zasady zwrotu 

kosztów usług wodnych, uwzględniającej 

wkład wniesiony przez użytkowników wód 

oraz koszty środowiskowe i koszty zasobowe; 

3) działania służące propagowaniu skutecznego 

i  zrównoważonego korzystania z wody w celu 

niedopuszczenia do zagrożenia realizacji ce-

lów środowiskowych; 

4) działania prewencyjne, ochronne i kontrolne, 

związane z ochroną wód przed zanieczy-

szczeniami pochodzącymi ze źródeł punkto-

wych i obszarowych; 

5) działania uniemożliwiające znaczny wzrost 

stężeń substancji priorytetowych, określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 38d 

ust. 4, charakteryzujących się zdolnością do 

akumulacji, w osadach lub organizmach ży-

wych; 

6) działania na rzecz optymalizowania zasad 

kształtowania zasobów wodnych i warunków 
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korzystania z nich, w tym działania na rzecz 

kontroli poboru wody; 

 7) ograniczanie poboru słodkich wód powierzch-

niowych i wód podziemnych, a także ograni-

czanie piętrzenia słodkich wód powierzch-

niowych, z uwzględnieniem potrzeby reje-

strowania takich ograniczeń; 

8) ograniczanie sztucznego zasilania wód pod-

ziemnych, które jest dopuszczalne tylko przy 

założeniu, że dokonywany w tym celu pobór 

wody powierzchniowej lub wody podziemnej 

nie zagrozi osiągnięciu celów środowisko-

wych, ustalonych dla wód zasilanych lub zasi-

lających; 

9)  działania służące eliminowaniu lub ogranicza-

niu zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych, 

w  tym stanowienie przepisów prawa po-

wszechnie obowiązującego; 

10)  działania służące temu, aby znaczące oddzia-

ływania na stan wód, nieobjęte działaniami 

wymienionymi w pkt 1 – 9, zostały poprze-

dzone przedsięwzięciami zapewniającymi 

utrzymanie warunków hydromorfologicznych 

jednolitych części wód na takim poziomie, 

który umożliwi osiągnięcie wymaganego stanu 

ekologicznego lub dobrego potencjału ekolo-

gicznego, w przypadku sztucznych lub silnie 

zmienionych jednolitych części wód; 

11)  niewprowadzanie zanieczyszczeń bezpośre-

dnio do wód podziemnych, rozumiane jako 

wprowadzanie w inny sposób niż przez prze-

siąkanie przez glebę i podglebie, 

z  zastrzeżeniem wyjątków określonych 
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w  odrębnych przepisach, o ile nie zagrożą one 

osiągnięciu celów środowiskowych dla jedno-

litych części wód podziemnych;  

12)  działania służące eliminowaniu substancji 

priorytetowych z wód powierzchniowych oraz 

stopniowemu ograniczaniu innych zanieczy-

szczeń, jeżeli mogłyby one zagrozić osiągnię-

ciu celów środowiskowych ustalonych dla tych 

wód; 

13)  działania zapobiegające uwalnianiu 

w  znaczących ilościach substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego 

z  instalacji technicznych, a także służące za-

pobieganiu lub łagodzeniu skutków zanie-

czyszczeń niedających się przewidzieć, w  tym 

przez stosowanie systemów wczesnego ostrze-

gania, a w przypadku zaistnienia niedających 

się przewidzieć okoliczności – niezbędne 

środki dla zredukowania zagrożeń dla ekosys-

temów wodnych. 

3. Realizacja działań, o których mowa w ust. 2, nie 

powinna: 

1) powodować wzrostu zanieczyszczenia wód 

morskich; 

2)  przyczyniać się bezpośrednio ani pośrednio do 

wzrostu zanieczyszczenia śródlądowych wód 

powierzchniowych, chyba że byłoby to 

z  korzyścią dla środowiska jako całości. 

4. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 6 – 10, 

podlegają bieżącej weryfikacji i, w miarę potrze-

by, aktualizacji. 
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5.  Działania uzupełniające, o których mowa w ust. 1, 

są ukierunkowane w szczególności na osiągnięcie 

celów środowiskowych i mogą wskazywać: 

1) środki prawne, administracyjne i ekonomiczne 

niezbędne do zapewnienia optymalnego wdro-

żenia przyjętych działań; 

2) wynegocjowane porozumienia dotyczące ko-

rzystania ze środowiska; 

3) działania na rzecz ograniczenia emisji; 

4) zasady dobrej praktyki; 

5) rekonstrukcję terenów podmokłych; 

6) działania służące efektywnemu korzystaniu 

z  wody i ponownemu jej wykorzystaniu, 

przede wszystkim promowanie technologii po-

legających na efektywnym wykorzystaniu wo-

dy w  przemyśle i wodooszczędnych technik 

nawodnień; 

7) przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwo-

jowe, demonstracyjne i edukacyjne. 

6. Przy sporządzaniu programu wodno-                      

-środowiskowego kraju przeprowadza się analizy 

ekonomiczne związane z korzystaniem z wód, 

z  uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów usług 

wodnych oraz długoterminowych prognoz doty-

czących możliwości zaspokojenia potrzeb 

w  zakresie korzystania z zasobów wodnych na 

obszarze dorzecza. 

7. Usługi wodne oznaczają działalność umożliwiają-

cą gospodarstwom domowym, instytucjom pu-

blicznym i podmiotom gospodarczym zaspokoje-

nie ich potrzeb wodnych, w szczególności przez: 



 62

1) utrzymywanie i kształtowanie zasobów wod-

nych, przede wszystkim przez piętrzenie, po-

bór, magazynowanie, uzdatnianie i  bystry-

bucję wody; 

2) odbieranie, oczyszczanie i odprowadzanie 

ścieków. 

8. W przypadku stwierdzenia, na podstawie wyni-

ków monitoringu wód lub innych danych, w  toku 

opracowywania projektu programu wodno-

środowiskowego kraju, że osiągnięcie celów śro-

dowiskowych jest zagrożone, należy: 

1)  dokonać analizy przyczyn tych zagrożeń; 

2) poddać przeglądowi udzielone pozwolenia 

wodnoprawne; 

3) poddać przeglądowi i dostosować programy 

monitoringu wód; 

4)  uzupełnić program wodno-środowiskowy kra-

ju o dodatkowe działania. 

9. Program wodno-środowiskowy kraju podlega prze-

glądowi i, w miarę potrzeby, aktualizacji co 6  lat. 

10. Działania zawarte w aktualizacjach zostaną wpro-

wadzone w ciągu 3 lat od ich ustalenia.”; 

42) w art. 114 w ust. 1: 

a)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  wykazy obszarów chronionych, o których mowa  

w art. 113 ust. 4, wraz z graficznym przedstawieniem 

przebiegu ich granic oraz określeniem podstaw prawnych 

ich utworzenia;”, 

b)  po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a)  wykazy, o których mowa w art. 113 ust. 3 pkt 1a, wraz 

z  ich graficznym przedstawieniem, o ile jest dostępne;”; 
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43)  art. 114a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 114a. 1. Dopuszcza się ustalenie mniej rygorystycznych ce-

lów środowiskowych niż określone w art. 38d i  38e 

dla wybranych jednolitych części wód, które są 

w  takim stopniu zmienione działalnością człowieka 

lub których naturalne warunki są takie, że osiągnię-

cie tych celów byłoby niewykonalne lub rodziłoby 

nieproporcjonalnie wysokie koszty w  stosunku do 

spodziewanych korzyści i  jednocześnie: 

1)  potrzeby w zakresie środowiska, społeczne lub 

gospodarcze, zaspokajane przez taką działalność 

człowieka, nie mogą być zaspokojone za pomo-

cą innych działań, korzystniejszych z  punktu 

widzenia środowiska i bez ponoszenia niepro-

porcjonalnie wysokich kosztów w  stosunku do 

spodziewanych korzyści; 

2)  dla wód powierzchniowych osiąga się najlepszy 

z możliwych stan ekologiczny i chemiczny przy 

danych oddziaływaniach, których nie można by-

łoby w racjonalny sposób uniknąć z powodu 

charakteru działalności człowieka lub rodzaju 

zanieczyszczenia; 

3)  dla wód podziemnych zachodzą możliwie jak 

najmniejsze zmiany dobrego stanu ilościowego 

i  dobrego stanu chemicznego przy danych od-

działywaniach, których nie można byłoby w ra-

cjonalny sposób uniknąć z powodu charakteru 

działalności człowieka lub rodzaju zanieczy-

szczenia; 

4)  nie zachodzi dalsze pogorszenie stanu jednoli-

tych części wód. 
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2.  Mniej rygorystyczne cele środowiskowe zawiera się 

i szczegółowo uzasadnia w planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza oraz weryfikuje co 

6  lat.”; 

44) w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Warunki korzystania z wód zlewni sporządza się dla obszarów, 

dla których w wyniku ustaleń planu, o którym mowa w art. 113 

ust. 1 pkt 1a, jest konieczne określenie szczególnych zasad 

ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości, 

w  celu osiągnięcia dobrego stanu wód.”; 

45)  uchyla się art. 117; 

46)  art. 118 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 118. Ustalenia planów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 

1a – 2a, uwzględnia się w koncepcji przestrzennego za-

gospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, 

planach zagospodarowania przestrzennego wojewódz-

twa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy oraz w  miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego.”; 

47) w art. 119:  

a)  w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) Prezes Krajowego Zarządu podejmuje działania, o których 

mowa w art. 113b ust. 8 pkt 1 i 4; 

2)  Główny Inspektor Ochrony Środowiska podejmuje działa-

nia, o których mowa w art. 113b ust. 8 pkt 3.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada Ministrów zatwierdza i ogłasza w Dzienniku Urzędo-

wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”: 

1)  plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; 

2)  plan zarządzania ryzykiem powodziowym;  



 65

3)  plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze do-

rzecza.”; 

48)  po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu: 

„Art. 119a. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powo-

dziowym i ich przeglądy przeprowadza się w  sposób 

skoordynowany z przeglądami planów gospodarowa-

nia wodami na obszarze dorzecza.”; 

49) w art. 122:  

a)  w ust. 2 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„– na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli 

wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l 

ust. 2.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a.  Pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w ust. 2  

pkt 2 i 3, nie jest wymagane na obszarze pasa techniczne-

go utworzonego dla morza terytorialnego lub morskich 

wód wewnętrznych, z wyłączeniem ujściowych odcinków 

rzek.”,  

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, 

o  którym mowa w ust. 1 pkt 10, dotyczy także wytwórcy 

ścieków przemysłowych zawierających substancje szcze-

gólnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone 

w  przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.”; 

50) w art. 123: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się 

kilka zakładów, których działalność wzajemnie się wy-

klucza z powodu stanu zasobów wodnych, pierwszeństwo 

w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego mają zakłady, 
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które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia ludności 

w  wodę przeznaczoną do spożycia, następnie – zakłady, 

których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia 

naturalnej lub sztucznej retencji wód lub poprawy stosun-

ków biologicznych w środowisku wodnym, a w dalszej 

kolejności właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni  

innych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury 

krytycznej.”, 

 b)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli jednym z zakładów ubiegających się o wydanie po-

zwolenia wodnoprawnego jest właściciel urządzenia 

wodnego koniecznego do realizacji tego pozwolenia, 

pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia przysługuje temu 

zakładowi.”;  

51) w art. 124 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11)  odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę urządzeń 

pomiarowych służb państwowych na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzję, o której mowa 

w art. 88l ust. 2.”; 

52) w art. 127: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Pozwolenie wodnoprawne na wycinanie roślin z wód lub 

z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz 

innych materiałów z wód lub z obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią wydaje się na okres nie dłuższy niż 

5 lat.”, 

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego jest:  

1)  wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego; 
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2)  właściciel wody;  

3)  właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których 

wprowadzane będą ścieki przemysłowe zawierające 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego; 

4) właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdują-

cego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego ko-

rzystania z wód lub planowanych do wykonania 

urządzeń wodnych; 

5) władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 

6) uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 

wykonania urządzeń wodnych.”, 

c)  po ust. 7 dodaje się ust. 7a – 7c w brzmieniu: 

„7a. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie o wydanie po-

zwolenia wodnoprawnego przekracza 20, do stron innych 

niż: 

1)  wnioskodawca, 

2)  właściciel wody,  

3)  właściciel urządzeń wodnych, 

4)  uprawniony do rybactwa 

– stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania admi-

nistracyjnego. 

7b. Dyrektor regionalnego zarządu albo marszałek wojewódz-

twa podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy, której jest 

stroną. 

7c. W przypadku, o którym mowa w ust. 7b, sprawę załatwia 

dyrektor regionalnego zarządu albo marszałek wojewódz-

twa wyznaczeni przez Prezesa Krajowego Zarządu.”, 
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d) uchyla się ust. 9; 

53) w art.128: 

a) w ust. 1: 

–  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) ilość pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym mak-

symalną ilość m3 na godzinę i średnią ilość m3 na dobę 

oraz maksymalną ilość m3 na rok;”, 

–  po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) tryb pracy elektrowni wodnej;”, 

–  pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą 

współrzędnych geograficznych oraz podstawowe para-

metry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego 

wykonania;”, 

–  pkt 9a otrzymuje brzmienie: 

„9a)  sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jako-

ści pobieranej wody w stanie pierwotnym;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Instrukcję gospodarowania wodą na korzystanie z wód 

powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia 

lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka za-

kładów zatwierdza się w pozwoleniu wodnoprawnym 

i  doręcza się właściwemu dyrektorowi regionalnego za-

rządu, właścicielowi wody oraz zakładom, których doty-

czy instrukcja gospodarowania wodą.”, 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego 

przekazuje do właściwego dyrektora regionalnego zarzą-

du informację o pozwoleniu wodnoprawnym, które wyga-

sło z mocy prawa, zostało zmienione albo cofnięte, albo 
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którego wygaśnięcie zostało stwierdzone w drodze decy-

zji.”;  

54) w art. 132: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach 

danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną ope-

ratu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowe-

go.”, 

b) w ust. 2: 

–  po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:  

„2a)  opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą 

współrzędnych geograficznych oraz podstawowe pa-

rametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego 

wykonania;”, 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a)  charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwo-

leniem wodnoprawnym;”, 

c)  w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowe-

go, średniego dobowego oraz maksymalnego roczne-

go poboru wody;”, 

d) w ust. 5: 

–  uchyla się pkt 1a i 1b, 

–  po pkt 1b dodaje się pkt 1c – 1e w brzmieniu: 

„1c)  określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymal-

nego godzinowego, średniego dobowego oraz mak-

symalnego rocznego; 

1d) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego 

procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach lub  

– w  przypadku ścieków przemysłowych – dopusz-

czalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości 



 70

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadają-

cych na jednostkę wykorzystywanego surowca, mate-

riału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewi-

dywany sposób i efekt ich oczyszczania; 

1e)  wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich 

przeprowadzenie było wymagane;”, 

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego 

może odstąpić od niektórych wymagań dotyczących opera-

tu, z wyłączeniem wymagania, o którym mowa w ust. 2  

pkt 2a.”; 

55) w art. 135 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych 

w  terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne 

na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.”; 

56) w art. 136 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  jest to konieczne dla osiągnięcia celów środowiskowych, 

w  zakresie wynikającym z warunków korzystania z wód re-

gionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni, 

i  uzasadnione wynikami monitoringu wód.”; 

57) w art. 140:  

a)  w ust. 2 pkt 1a i 2 otrzymują brzmienie: 

„1a)  o których mowa w art. 122 ust. 1, jeżeli dotyczą korzysta-

nia z wód i wykonywania urządzeń wodnych 

w  sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na 

wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2)  na wykonanie budowli przeciwpowodziowych;”, 

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 
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„2a. Dyrektor regionalnego zarządu wydaje pozwolenia wod-

noprawne, w przypadku gdy szczególne korzystanie 

z  wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w całości 

lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001  r. – Prawo ochrony środowiska, a odrębne przepisy 

nie stanowią inaczej.”, 

c) uchyla się ust. 2b; 

58) w art. 153: 

a) w ust. 2: 

–  pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) stref i obszarów ochronnych ustanowionych na pod-

stawie ustawy;”, 

– po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powo-

dzi;”, 

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  dokumenty planistyczne, o których mowa w art. 113 

ust.  1 pkt 1a – 5.”; 

59) w art. 155a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1.  Monitoring wód ma na celu pozyskanie informacji o stanie 

wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chro-

nionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, dla potrzeb pla-

nowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania ce-

lów środowiskowych. 

2.  Badania i oceny stanu wód powierzchniowych, stanu wód 

podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa 

w  art. 113 ust. 4, dokonuje się w ramach państwowego moni-

toringu środowiska.”; 
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60) w art. 156 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) przestrzegania warunków obowiązujących na wałach prze-

ciwpowodziowych oraz na obszarach szczególnego zagroże-

nia powodzią;”; 

61) w art. 185 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do naprawienia szkód, o których mowa w ustawie, 

z  wyłączeniem przepisów art. 88l – 88q oraz art. 88t, stosuje 

się przepisy art. 186 – 188.”;  

62) w art. 190 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1.  Kto wbrew postanowieniom art. 65 ust. 1 pkt 3, art. 88n ust. 1 

oraz art. 107 ust. 2 pkt 2 wykonuje w pobliżu urządzeń wod-

nych lub pomiarowych roboty lub czynności zagrażające tym 

urządzeniom – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-

ści albo pozbawienia wolności do roku.”; 

63) w art. 194 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) wykonuje na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

roboty lub czynności utrudniające ochronę przed powodzią, 

zwiększające zagrożenie powodziowe lub zanieczyszczające 

wody.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypo-

spolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. 

zm.5)) w art. 42 w ust. 2 po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu: 

„26a)  wykonywania zadań w dziedzinie ochrony przed powodzią, 

o  których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

wodne;”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.6)) w art. 62: 

1)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem  

ust. 5 – 6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia 

budowlane w odpowiedniej specjalności.”; 

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budow-

li piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pra-

cownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa bu-

dowli piętrzących.”. 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 400a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciw-

działania skutkom suszy oraz tworzenie i utrzymanie katastru 

wodnego;”; 

2) w art. 401c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej 

niż połowa kwoty przychodów, o których mowa  

w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi 

tych przychodów, przeznacza się na: 

1)  finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania 

budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospo-

darki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych; 

2)  przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie 

ich skutków dla środowiska.”. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)  w art. 10 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 
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„11)  obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary 

osuwania się mas ziemnych;”; 

2)  w art. 11 w pkt 6 lit. i otrzymuje brzmienie: 

„i)  dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

w  zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego za-

grożenia powodzią,”; 

3) w art. 15 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odręb-

nych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obsza-

rów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów 

osuwania się mas ziemnych;”; 

4) w art. 39 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  obszary szczególnego zagrożenia powodzią;”; 

5) w art. 53 w ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11)  dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej  

– w  odniesieniu do: 

a)  przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego, do wydania którego organem właści-

wym jest marszałek województwa lub dyrektor regio-

nalnego zarządu gospodarki wodnej, 

b)  obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy 

z  dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.  

z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3)), w zakresie 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;”. 

 

Art. 6. W ustawie z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wod-

ne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087) uchyla się art. 20. 

 

Art. 7. Ograniczenia emisji do wód, o których mowa w art. 38c ustawy, 

o  której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, należy zapewnić 
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w  terminie do dnia 22 grudnia 2012 r., o ile odrębne przepisy z zakresu ochrony śro-

dowiska i gospodarki wodnej nie określają innego terminu ograniczenia emisji dla źró-

deł zanieczyszczeń punktowych lub obszarowych. 

 

Art. 8. 1. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przygotują 

mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w terminie do dnia 

22 grudnia 2013 r. 

2.  Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej dokonają 

przeglądu oraz, w razie potrzeby, pierwszej aktualizacji map zagrożenia powodziowego 

oraz map ryzyka powodziowego, w terminie do dnia 22 grudnia 2019 r. 

 

Art. 9. 1. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: 

1) przygotuje: 

a)  wstępną ocenę ryzyka powodziowego, w terminie do dnia 

22 grudnia 2011 r., 

b)  plany zarządzania ryzykiem powodziowym, w terminie do 

dnia 22 listopada 2015 r.; 

2) dokona: 

a)  przeglądu oraz, w razie potrzeby, pierwszej aktualizacji 

wstępnej oceny ryzyka powodziowego, w terminie do dnia 

22 grudnia 2018 r., 

b)  przeglądu oraz, w razie potrzeby, pierwszej aktualizacji 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym, w terminie 

do dnia 22 listopada 2021 r. 

2.  Plany zarządzania ryzykiem powodziowym podlegają ogłoszeniu 

w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nie później niż 

do dnia 22 grudnia 2015 r. 

 

Art. 10. 1. Program wodno-środowiskowy kraju, opracowany przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, podlega przeglądowi oraz w razie potrzeby aktuali-

zacji nie później niż do dnia 21 grudnia 2015 r. 
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2. Działania zawarte w programie wodno-środowiskowym kraju, o którym mowa  

w ust. 1, zostaną podjęte w terminie do dnia 22 grudnia 2012 r. 

 

Art. 11. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, opracowane 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność do dnia wydania 

nowych planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, jednak nie dłużej niż 

do dnia 22 grudnia 2015 r. 

 

Art. 12. Studium ochrony przeciwpowodziowej, sporządzone przez właści-

wego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zachowuje ważność do dnia 

sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 

 

Art. 13. Wykazy określone w art. 113 ust. 3 pkt 1a ustawy, o której mowa  

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, sporządza się po raz pierwszy  

w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. 

 

Art. 14. Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią określone przez wła-

ściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie przepisów 

dotychczasowych: 

1)  zawarte w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o usta-

leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o wa-

runkach zabudowy – uznaje się za obszary szczególnego zagro-

żenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy,  

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

do dnia uwzględnienia, odpowiednio, w tych dokumentach ob-

szarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy, o której mowa 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

2)  uwzględnia się przy sporządzaniu koncepcji przestrzennego za-

gospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa, miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
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nego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

oraz decyzji o warunkach zabudowy, do dnia przekazania map 

zagrożenia powodziowego organom sporządzającym te doku-

menty i uznaje się za obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy, o której mowa w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 15. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz zastępcy 

dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, powołani na podstawie przepi-

sów dotychczasowych, pełnią swoje funkcje do dnia powołania, odpowiednio, dyrekto-

rów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz zastępców dyrektorów regional-

nych zarządów gospodarki wodnej, na podstawie art. 93 ustawy, o której mowa w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.  

 

Art. 16. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych sporządzony 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za Krajowy program oczysz-

czania ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-

niu nadanym niniejszą ustawą.  

 

Art. 17. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w ży-

cie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 18. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na postawie art. 83 

ust. 2 oraz art. 88 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc przez okres, na 

który zostały wydane.   

 

Art. 19. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38a 

ust. 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie prze-

pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 oraz art. 38d ust. 4 ustawy, 

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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Art. 20. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z  wyjątkiem art. 1 pkt 20 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 

 

 

 

                                                 
1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-

skiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 
27  kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz ustawę z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne 
oraz niektórych innych ustaw. 

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275), dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego  
i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie 
polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 
83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84). 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, 
poz.  2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, 
Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238,  Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, 
poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, 
poz.  1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620. 

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, 
Nr  85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1706. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, 
poz.  1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, 
z  2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 
oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, 
poz.  1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, 
poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321  
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279 
oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 121, poz. 809. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, 
Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, 
poz.  1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, 
poz. 804 i Nr 152, poz. 1018 i 1019. 

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z  2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. 
Nr  24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz.  996 i Nr 155, poz. 1043. 

 
 
09/19rch 



U Z A S A D N I E N I E 

 

 Celem projektowanej ustawy jest w szczególności: 

1) transpozycja do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy 2007/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego 

i zarządzania nim, zwanej dalej „Dyrektywą Powodziową”, 

2) transpozycja do polskiego systemu prawa postanowień dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej 

i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 

84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady, 

3) uzupełnienie transpozycji do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy 

2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustalającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwanej dalej 

„Ramową Dyrektywą Wodną”,  

4)  zweryfikowanie i poprawienie tych przepisów obowiązującej ustawy, które utrudniają 

prawidłowe stosowanie systemu gospodarowania wodami, w zakresie wprowadzanych 

zmian. 

 

Obowiązujące aktualnie przepisy działu V ustawy – Prawo wodne „Ochrona przed 

powodzią oraz suszą” nie odzwierciedlają w pełni polityki UE w dziedzinie zarządzania 

ryzykiem powodziowym.  

Przepisy w zakresie planowania w ochronie przeciwpowodziowej przewidują 

obowiązek sporządzenia studiów ochrony przeciwpowodziowej ustalających granice zasięgu 

wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania powodzi oraz 

określenie kierunków ochrony przed powodzią. Przepisy te przewidują także 

przygotowywanie planów ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom 

suszy na obszarze kraju, a także planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego. 

Projekt planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na 

obszarze kraju jest przygotowywany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 
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zwanego dalej „Prezesem Krajowego Zarządu”. Projekty planów ochrony 

przeciwpowodziowej regionów wodnych oraz studia ochrony przeciwpowodziowej są 

przygotowywane przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

Przepisy obowiązującej ustawy – Prawo wodne przewidują także istnienie obszarów 

bezpośredniego zagrożenia powodzią i obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią, 

wynikających ze studiów ochrony przeciwpowodziowej, a także terenów o szczególnym 

znaczeniu społecznym, gospodarczym lub kulturowym, które powinny być chronione przed 

zalaniem wodami o prawdopodobieństwie występowania co najmniej raz na 200 lat. Na 

obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz 

czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, w szczególności wykonywania 

urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, sadzenia drzew lub 

krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności 

stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania 

brzegów, obwałowań lub odsypisk, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów 

oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub 

utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem lub odbudową, 

rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą. 

 

Obowiązujący na gruncie ustawy – Prawo wodne system ochrony przed powodzią 

okazał się mało efektywny, z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych 

przeznaczanych na jego funkcjonowanie, a w szczególności na opracowywanie studiów 

ochrony przeciwpowodziowej. Niemniej konieczność wprowadzenia do ustawy – Prawo 

wodne nowych uregulowań w dziedzinie ochrony przed powodzią, a w szczególności 

w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, wynika z konieczności dokonania 

transpozycji postanowień Dyrektywy Powodziowej. 

 

Dyrektywa Powodziowa dąży do zminimalizowania ryzyka oraz właściwego 

zarządzania ryzykiem, jakie może stwarzać powódź dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 

działalności gospodarczej i dziedzictwa kulturowego. Zobowiązania nałożone na państwa 

członkowskie, wynikające z Dyrektywy Powodziowej, polegają na konieczności opracowania 

wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego, koordynacji działań we wspólnie zarządzanych dorzeczach 
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międzynarodowych, a także opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

i zapewnienia szerokiego procesu konsultacji społecznych. Zważywszy na geograficzne 

i hydrologiczne zróżnicowanie terytorium UE, jak też zróżnicowanie obszarów 

zamieszkałych, Dyrektywa Powodziowa przewiduje pewną swobodę w ustalaniu przez 

państwa członkowskie poziomu wymaganej przez nie ochrony, środków, które należy podjąć 

w celu zapewnienia ustalonego poziomu ochrony, jak również harmonogramu wdrażania 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Dyrektywa Powodziowa wymaga długoterminowego procesu planowania, który 

odbywać się będzie w trzech etapach: 

1) do grudnia 2011 r. – państwa członkowskie UE dokonają wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz związanych z nimi obszarów wybrzeża. 

Na tej podstawie określone zostaną obszary, na których stwierdza się „istnienie 

dużego ryzyka powodziowego lub jego wystąpienie jest prawdopodobne”, zwane 

w nowelizacji ustawy „obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi”, 

2) do grudnia 2013 r. – państwa członkowskie UE sporządzą mapy zagrożenia i ryzyka 

powodziowego. Na mapach tych mają być wskazane obszary, na których 

prawdopodobieństwo powodzi jest: niskie (w tym obszary, na których powódź będzie 

miała charakter zdarzenia ekstremalnego), średnie (występowanie powodzi nie 

częściej niż co 100 lat) oraz wysokie. Mapy powinny uwzględniać również informacje 

na temat szacunkowej liczby mieszkańców potencjalnie dotkniętych powodzią, 

rodzaju działalności gospodarczej i ważnych instalacji na obszarze narażonym na 

niebezpieczeństwo powodzi, 

3) do grudnia 2015 r. – na podstawie tych map zostaną sporządzone plany zarządzania 

ryzykiem powodziowym. Plany te, skoordynowane na poziomie obszaru dorzecza, 

mają obejmować wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, 

w szczególności działania ukierunkowane na zapobieganie, ochronę i właściwe 

przygotowanie, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, 

z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów dorzecza.  

 

Wstępna ocena ryzyka powodziowego określi obszary, na których istnieje znaczące 

ryzyko powodzi lub wystąpienie takiego ryzyka jest prawdopodobne. Obszary te zostały 

określone jako obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Kolejnym dokumentem 
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planistycznym są mapy zagrożenia powodziowego, które zostaną sporządzone dla obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Biorąc pod uwagę skalę prawdopodobieństwa 

wystąpienia powodzi, wskazane zostaną obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na 

których będą obowiązywać określone w ustawie zakazy. Dla wszystkich obszarów 

wskazanych na mapach zagrożenia powodziowego będą przedstawione odpowiednio na 

mapach ryzyka powodziowego dodatkowe informacje, takie jak: szacunkowa liczba 

mieszkańców dotkniętych powodzią, instalacje mogące spowodować zanieczyszczenie 

środowiska, w przypadku wystąpienia powodzi, ujęcia wody i ich strefy ochronne, a także 

obszary cenne przyrodniczo. 

Zgodnie z Dyrektywą Powodziową, dla obszarów, gdzie występuje lub może wystąpić 

istotne ryzyko powodzi, zostaną ustalone odpowiednie cele zarządzania ryzykiem 

powodziowym, z naciskiem na ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji 

powodzi przy wykorzystaniu, w możliwych przypadkach, nietechnicznych środków ochrony 

przeciwpowodziowej.  

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym będą uwzględniać w szczególności analizę 

kosztów i korzyści, zasięg powodzi i trasy przejścia fali powodziowej, obszary 

o potencjalnych możliwościach retencyjnych, a także cele środowiskowe zawarte w Ramowej 

Dyrektywie Wodnej, zasady gospodarowania wodą, formę użytkowania gruntów, elementy 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochronę przyrody oraz żeglugę 

i infrastrukturę portową. 

W dłuższej perspektywie czasowej zakłada się, iż ocena ryzyka powodziowego będzie 

modyfikowana i dostosowywana do zmieniających się warunków na obszarach dorzeczy, 

również tych związanych ze zmianą klimatu czy częstotliwością występowania powodzi. 

Ważnym aspektem tej dyrektywy jest aktywny udział społeczeństwa oraz przejrzystość 

postępowania. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do publicznego udostępnienia 

wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia i map ryzyka powodziowego oraz 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Przygotowywanie planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym powinno być skoordynowane z opracowywaniem planów 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.  

Przedmiotowy projekt ustawy, dążąc do pełnej transpozycji postanowień Dyrektywy 

Powodziowej przewiduje, w szczególności: 
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1) uzupełnienie art. 9 ustawy – Prawo wodne o nową definicję „powodzi” oraz 

o definicje „celów zarządzania ryzykiem powodziowym”, „map zagrożenia 

powodziowego”, „map ryzyka powodziowego” oraz „planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym”, 

2) odrębne uregulowanie problematyki zarządzania ryzykiem powodziowym od 

problematyki przeciwdziałania skutkom suszy, z propozycją podziału tych zagadnień  

na dwa działy: „Va – Ochrona przed powodzią” i „Vb – Ochrona przed suszą”, 

3) uregulowanie problematyki przygotowywania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, 

map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym, z określeniem organów administracji publicznej właściwych 

w tych sprawach oraz procedury konsultacji społecznych dotyczących tych 

dokumentów planistycznych, 

4) przygotowywanie odrębnej wstępnej oceny ryzyka powodziowego, odrębnych map 

zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszarów pasa nadbrzeżnego. 

Projekt ustawy zakłada, że wstępną ocenę ryzyka powodziowego oraz plany 

zarządzania ryzykiem powodziowym przygotuje Prezes Krajowego Zarządu, a mapy 

zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego sporządzą dyrektorzy regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej. Natomiast wstępną ocenę ryzyka powodziowego od strony 

morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej we współpracy z dyrektorami urzędów morskich i przekazuje Prezesowi 

Krajowego Zarządu, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania wstępnej 

oceny ryzyka powodziowego. Zgodnie z projektowanym art. 88c wstępna ocena ryzyka 

powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowi element 

wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka 

powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, sporządzają dyrektorzy 

urzędów morskich i przekazują właściwym dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki 

wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia 

powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w regionie wodnym. 

Projekt ustawy w dodawanym art. 88j przewiduje, że minister właściwy do spraw 

gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właściwy do 

spraw administracji publicznej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, 
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w drodze rozporządzenia, wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia 

powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, a także skalę map zagrożenia 

powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Wydając przedmiotowe rozporządzenie, 

ministrowie będą się kierować potrzebą sprawnego sporządzenia map zagrożenia 

powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

standardów i zakresu danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym. 

Określając organy upoważnione do wydania tego rozporządzenia przyjęto, że zakres 

przedmiotowy rozporządzenia uzasadnia posłużenie się rozwiązaniem określonym w § 74 

ust. 1 pkt 1 Zasad techniki prawodawczej. Dlatego też, projektowany art. 88j ustawy – Prawo 

wodne zakłada, że rozporządzenie będzie wydawane wspólnie przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki wodnej, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej, przy czym współuczestniczenie ma polegać na wspólnym wydaniu tego aktu 

normatywnego. 

  

Biorąc pod uwagę przedmiot upoważnienia, należy oczekiwać wzmożonej 

współpracy, w szczególności w kontekście problematyki powiązanej z kartografią, co ma 

niezwykle istotne znaczenie w odniesieniu do problematyki map. Dlatego też, udział 

poszczególnych ministrów w wykonaniu upoważnienia określonego w projektowanym art. 

88j ustawy – Prawo wodne powinien wykraczać poza osiągnięcie porozumienia w sprawie 

treści aktu wykonawczego.   

Projekt ustawy zawiera przepis przejściowy, który przewiduje zachowanie obszarów 

bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych 

obszarach, z tym że nowe obszary zostały określone jako „obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią” i będą wynikały z map zagrożenia powodziowego. 

W projekcie ustawy odstąpiono od dodatkowego uregulowania dotyczącego ochrony 

terenów o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym lub kulturowym, które według 

obowiązującej ustawy powinny być chronione przed zalaniem wodami 

o prawdopodobieństwie występowania co najmniej raz na 200 lat. Uwarunkowane jest to tym, 

że ochrona terenów o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym lub kulturowym 
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zawarta jest w celach zarządzania ryzykiem powodziowym, które mówią miedzy innymi 

o ograniczeniu potencjalnych skutków powodzi dla dziedzictwa kulturowego. 

Wstępna ocena ryzyka powodziowego, jak wszystkie dokumenty planistyczne 

przygotowywane w procesie wdrażania Dyrektywy Powodziowej, będzie dostępna 

publicznie, natomiast nie wszystkie elementy infrastruktury krytycznej i ich usytuowanie 

mogą być podane do publicznej wiadomości. Jednakże w ramach potencjalnych, 

negatywnych skutków powodzi dla środowiska i działalności gospodarczej, będą brane 

również pod uwagę elementy infrastruktury krytycznej, pod warunkiem dostępności 

i jawności tych informacji. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku sporządzania 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym.  

W projekcie ustawy pozostał przepis stanowiący o wspólnym zadaniu organów 

administracji rządowej i samorządowej, jakim jest ochrona przed powodzią. Oznacza to, że 

jednostki te powinny ze sobą współpracować w zakresie szeroko rozumianej ochrony 

przeciwpowodziowej i mogą wspólnie realizować i finansować projekty związane 

z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu i usuwaniem skutków powodzi. 

Zmiany wprowadzone w projekcie ustawy wynikające z art. 88f ust. 6 nie będą 

skutkowały nałożeniem na administrację samorządową dodatkowych obowiązków ani 

wynikających z nich kosztów. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy – 

Prawo wodne, przy sporządzaniu planu przestrzennego zagospodarowania województwa, 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy należało uwzględniać granice obszarów 

wyznaczonych w studiach ochrony przeciwpowodziowej, opracowywanych przez dyrektorów 

regionalnych zarządów gospodarki wodnej na mocy obecnych przepisów ustawy – Prawo 

wodne. Nowelizacja ustawy zmienia wyłącznie nazwę dokumentu planistycznego, w którym 

wyznaczone są obszary uwzględniane przy sporządzaniu ww. dokumentów – zamiast studiów 

ochrony przeciwpowodziowej będą to mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego. 

Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne jako projekt ustawy 

skutkującej zmianą poziomu dochodów własnych lub wydatków jednostek samorządu 
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terytorialnego został zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

W proponowanym art. 88k w pkt 1 posłużono się pojęciem terenu zalewowego. Teren 

zalewowy stanowi obszar położony bezpośrednio wzdłuż rzeki, stanowiący część doliny 

rzecznej, który zalewany jest w okresach wezbrań i powodzi, gdy ilość wody prowadzonej 

rzeką nie mieści się w korycie. Powinien być to teren wyłączony spod zabudowy, aby 

w przypadku wezbrania można było bezpiecznie przeprowadzić wielką wodę bez ponoszenia 

znacznych strat, chroniąc jednocześnie tereny intensywnie zurbanizowane. Teren zalewowy 

może być podzielony na różne strefy zagrożenia powodziowego w zależności od przyjętego 

prawdopodobieństwa wystąpienia wezbrania. Zgodnie z nowelizacją ustawy strefy zalewowe 

wyznaczane będą dla wód o prawdopodobieństwie występowania powodzi raz na 10, 100 

i 500 lat. 

Obowiązujące aktualnie przepisy ustawy – Prawo wodne nie odzwierciedlają w pełni 

zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną ram dla działań na rzecz ochrony śródlądowych wód 

powierzchniowych, przejściowych, przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Obowiązujące 

przepisy przewidują konieczność sporządzenia dokumentów planistycznych, jakimi są 

między innymi program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary 

dorzeczy, oraz plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Planowanie 

w gospodarowaniu wodami ma zatem służyć programowaniu i koordynowaniu działań 

mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz 

ekosystemów od wody zależnych, poprawę stanu zasobów wodnych i możliwości korzystania 

z wód oraz redukcję ilości substancji i energii odprowadzanych do wód lub do ziemi. 

Powyższe dokumenty planistyczne opracowuje Prezes Krajowego Zarządu w uzgodnieniu 

z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, uwzględniając dokumentacje 

planistyczne opracowywane przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

Przepisy ustawy – Prawo wodne definiują zasady ochrony wód i wyznaczają cele 

środowiskowe dla części wód. Podczas ich realizacji należy zapewnić, aby wody nadawały 

się w szczególności do: zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, rekreacji 

oraz sportów wodnych, bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach 

naturalnych.  

Obowiązujący na gruncie ustawy – Prawo wodne system planowania i zarządzania 

zasobami wodnymi jest nieprecyzyjny. Istnieje między innymi konieczność uszczegółowienia 
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celów środowiskowych dla poszczególnych części wód powierzchniowych, podziemnych 

i obszarów chronionych oraz uściślenia kwestii związanej z odstępstwami od ich realizacji. 

Należy doprecyzować informacje związane z określeniem działań podstawowych 

i uzupełniających, zmierzających do osiągnięcia ww. celów. Zgodnie z Ramową Dyrektywą 

Wodną uruchomienie tych działań, które będą znajdować się w programie wodno-                  

-środowiskowym kraju powinno nastąpić do dnia 22 grudnia 2012 r. Ważnym elementem, jest 

również pełna transpozycja definicji pojęć figurujących w art. 2 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. 

Wprowadzone w treści projektu ustawy zmiany mają na celu uwzględnienie zarzutów 

Komisji Europejskiej podniesionych w ramach wszczętego przeciwko Polsce postępowania 

w sprawie o naruszenie przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej – naruszenie nr 2007/2246. 

Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano usunięcie drobnych luk w transpozycji, nawet 

jeżeli nie zostały one jeszcze wyraźnie podniesione przez Komisję, ale istnieje ryzyko, że 

mogą one w przyszłości być przedmiotem kolejnych zarzutów. Dodatkowo w trakcie procesu 

konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy zostały zgłoszone uwagi zbieżne 

z zarzutami Komisji Europejskiej w kwestii doprecyzowania przepisów odnoszących się do 

celów środowiskowych (art. 38 ustawy – Prawo wodne). 

Z punktu widzenia zgodności prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej konieczne 

jest także wprowadzenie do ustawy – Prawo wodne zasady zwrotu kosztów usług wodnych 

uwzględniających koszty środowiskowe i zasobowe w gospodarowaniu wodami, o których 

mowa w art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zasada ta nie oznacza wprowadzania nowego 

rodzaju opłat bądź danin, ale konieczność uwzględniania kosztów środowiskowych 

i zasobowych w analizach ekonomicznych, zgodnie z zasadami „zanieczyszczający płaci” 

i „użytkownik płaci”. Użytkownicy wód są obowiązani do ponoszenia kosztów korzystania 

z zasobów wodnych, poprzez uiszczanie opłat za pobór wód i zrzut ładunków zanieczyszczeń, 

na podstawie ustalanych przez Radę Ministrów stawek opłat, przyczyniając się w ten sposób 

do realizacji  postanowień art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zatem zasada zwrotu kosztów 

usług wodnych w Polsce funkcjonuje już od lat, natomiast wprowadzenie proponowanych 

bezpośrednich uregulowań do ustawy – Prawo wodne wynika z konieczności transpozycji 

wszystkich postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawodawstwa krajowego (w celu 

uniknięcia zarzutów nieprawidłowej bądź niepełnej transpozycji). Zasadę tę proponuje się 

wprowadzić do ustawy w postaci art. 1 ust. 5. 
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W celu właściwej transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej w projekcie ustawy 

posłużono się pojęciem „nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do spodziewanych 

korzyści” w odniesieniu do sposobu osiągania celów środowiskowych. Funkcjonujące 

obecnie w ustawie – Prawo wodne sformułowanie dotyczące kosztów „ekonomicznie 

nieuzasadnionych” (art. 114a) nie jest w pełni zgodne z przepisami dyrektywy, istnieje 

bowiem ryzyko, iż byłoby ono interpretowane wyłącznie w kategoriach „księgowych” jako 

„brak opłacalności z punktu widzenia podmiotu ponoszącego koszty określonego działania”. 

Wprowadzane pojęcie „nieproporcjonalnych wysokich kosztów” (przeniesione z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej) pozwala na ocenę kosztów potencjalnego działania wobec wielu 

punktów odniesienia – nie tylko rachunku ekonomicznego podmiotu odpowiedzialnego za 

realizację działania, ale także, między innymi, samego środowiska. Teoretycznie możliwe jest 

działanie, które byłoby „ekonomicznie nieuzasadnione” dla pojedynczego podmiotu 

odpowiedzialnego za jego realizację, ale skala globalnych skutków, jakie to działanie 

mogłoby przynieść, przesądzałaby, że jego koszty należy uznać za proporcjonalne do 

spodziewanych korzyści. 

Przedmiotowy projekt ustawy, dążąc do pełnej transpozycji postanowień Ramowej 

Dyrektywy Wodnej, przewiduje w szczególności: 

1) uzupełnienie art. 9 ustawy – Prawo wodne o definicje dotyczące między innymi: 

„silnie zmienionych jednolitych części wód”, „substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego”,  

2) wprowadzenie definicji „wód przejściowych” wraz z jednoczesnym 

przeniesieniem – w celu osiągnięcia zgodności z zasadami techniki prawodawczej 

– definicji „wód przejściowych” z art. 9 do art. 5, 

3) uszczegółowienie – przez wprowadzenie art. 38b – 38l – przepisów związanych 

z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód 

powierzchniowych, podziemnych i obszarów chronionych, a także terminu, 

w którym powinny one zostać osiągnięte, 

4) uregulowanie problematyki związanej z odstępstwami od realizacji celów 

środowiskowych, 

5) zastąpienie art. 113a art. 113b, dotyczącym działań podstawowych 

i uzupełniających, które powinny być zawarte w programie wodno-                        

-środowiskowym kraju,  
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6) zawarte w art. 7 projektu ustawy wprowadzenie terminu osiągnięcia ograniczenia 

emisji do wód ze źródeł zanieczyszczeń punktowych i obszarowych 

(przywołanymi tam przepisami odrębnymi, determinującymi inny termin 

ograniczenia emisji mogą być na przykład programy działań dla obszarów 

formalnie wyznaczonych, w związku z wdrażaniem Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. (tzw. Dyrektywy Azotanowej), 

jako narażone na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego – na 

obszarach wyznaczonych w obecnym cyklu działania zmierzające do ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń powinny być zrealizowane do dnia 22 grudnia 2012 r.). 

  Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza ciągły sześcioletni cykl planowania 

gospodarowania wodami. Przygotowywanie edycji kolejnych planów gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy jest poprzedzane analizami skutków oddziaływań 

wynikających z ustaleń poprzednich planów, jak również wprowadzaniem nowych 

elementów do tych dokumentów. Głównym zamierzeniem planów gospodarowania wodami 

na obszarach dorzeczy jest przedstawienie bieżącego stanu części wód oraz ustalanie działań 

do realizacji celów środowiskowych, które przedstawione zostały w art. 4 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza będzie podstawowym 

dokumentem sprawozdawczym dla Komisji Europejskiej i społeczeństw państw 

członkowskich UE, ponieważ będzie stanowił podsumowanie, jak cele ustanowione dla 

obszarów dorzeczy (stan ekologiczny, stan ilościowy, stan chemiczny) mają zostać 

zrealizowane w zakładanych ramach czasowych. Dla osiągnięcia tych celów plan będzie 

zawierał podsumowanie wyników analiz, charakterystyki dorzecza, przegląd wpływu 

działalności człowieka na stan wód w dorzeczu, oszacowanie skutku istniejących działań 

i pozostałe działania podejmowane w obszarze dorzecza.   

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach 

dorzeczy cele środowiskowe wymienione zostały jako konieczne elementy do sporządzania 

planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Ponadto w powyższym akcie 

wykonawczym określono wymogi, jakie należy spełnić przy określaniu celów 

środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów 

chronionych.  
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W pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele 

środowiskowe dla części wód zostaną oparte głównie na wartościach granicznych 

poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, 

określających stan ekologiczny wód powierzchniowych, oraz wskaźników chemicznych 

świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te 

wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, według rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008). 

Przedmiotowe przepisy nie określają sposobu realizacji celów środowiskowych, 

ponieważ nie określa ich również Ramowa Dyrektywa Wodna. Dodatkowo należy zauważyć, 

że cele środowiskowe należy realizować przy każdej formie użytkowania powodującej 

zanieczyszczenie. Oprócz planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, materie 

związane z realizacją celów środowiskowych realizują dokumenty o bardziej szczegółowym 

charakterze, takie jak: warunki korzystania z wód regionu wodnego, warunki korzystania 

z wód zlewni, pozwolenia wodnoprawne.  

Delegacja do wydania aktu wykonawczego zawarta w dodawanym art. 38d ust. 4 nie 

jest delegacją nową. Aktualnie analogiczna delegacja jest zawarta w art. 38a ust. 6 ustawy – 

Prawo wodne. Wprowadzenie nowych przepisów w tej części ustawy spowodowało 

konieczność przeniesienia delegacji do innej jednostki redakcyjnej w celu usystematyzowania 

treści ustawy i uzyskania spójnej sekwencji unormowań.  

 

W celu uzyskania spójności i logicznego następstwa stanowionych przepisów 

niezbędne jest także uchylenie art. 20 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – 

Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087). Uszczegółowione 

postanowienia tego artykułu są zawarte w proponowanym art. 38k ustawy – Prawo wodne.  

 

Ramowa Dyrektywa Wodna ustanowiła ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej oraz ustanowiła wspólną strategię ochrony wód przed zanieczyszczeniem. 

Z uwagi na fakt, że zanieczyszczenie chemiczne wód stanowi zagrożenie, które może 

spowodować w szczególności ostrą i chroniczną toksyczność dla organizmów wodnych, 

akumulację zanieczyszczeń w ekosystemie oraz utratę siedlisk i różnorodności biologicznej, 

a także zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, zdecydowano o konieczności wprowadzenia 

dalszych szczególnych środków w zakresie kontroli zanieczyszczeń. 
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Jednym z takich środków jest dyrektywa 2008/105/WE ustanawiająca, zgodnie 

z przepisami i celami Ramowej Dyrektywy Wodnej, środowiskowe normy jakości (EQS) dla 

substancji priorytetowych i pewnych innych substancji zanieczyszczających. 

Powyższe normy wraz z wymogami dotyczącymi ich zastosowania zostały 

wprowadzone do przepisów polskiego prawa rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych. Transpozycji tej dokonano, bazując na ówczesnym projekcie dyrektywy 

w sprawie środowiskowych norm jakości. Biorąc pod uwagę fakt, że dyrektywa 

2008/105/WE w momencie uchwalenia różniła się nieznacznie w stosunku do projektu 

dyrektywy w zakresie wymogów stosowania środowiskowych norm jakości w wodach 

powierzchniowych oraz, że ze względu na obowiązek zamieszczania w uchwalanych na 

podstawie przepisów unijnych krajowych aktach prawnych odniesień do tych przepisów 

unijnych, nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian i uzupełnień w wyżej wymienionym 

rozporządzeniu, a także zmiany delegacji ustawowej w ustawie – Prawo wodne do wydania 

tego aktu wykonawczego. Obowiązująca delegacja ustawowa nie daje możliwości 

wprowadzenia terminu „środowiskowe normy jakości”, wymaganego dyrektywą 

2008/105/WE, do wyżej wymienionego rozporządzenia. 

Poza głównymi przepisami, dotyczącymi środowiskowych norm jakości, które znajdą 

się w wyżej wymienionych polskich aktach wykonawczych, dyrektywa 2008/105/WE 

wprowadza również obowiązek sporządzania „wykazów emisji, zrzutów i strat” wszystkich 

substancji priorytetowych i substancji zanieczyszczających wymienionych w części 

A załącznika I do niniejszej dyrektywy dla każdego obszaru dorzecza. Określony jest także 

okres referencyjny dla danych dotyczących substancji zamieszczanych w wykazach, a także 

częstotliwość ich uaktualniania i publikacji, która zgodnie z przepisami dyrektywy musi mieć 

miejsce w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzecza. W związku z tym 

nastąpiła konieczność uzupełnienia przepisów dotyczących zawartości i publikacji planów 

gospodarowania wodami o wyżej wymienione wykazy „emisji, zrzutów i strat” i terminy ich 

realizacji. 

Ze względu na wskazanie ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej 

i dyrektorów urzędów morskich jako organów uczestniczących w opracowywaniu wstępnej 

oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia i map ryzyka powodziowego oraz planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym, konieczne jest rozszerzenie katalogu działań tych 
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organów przez wprowadzenie odpowiednich przepisów w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. 

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 

Zmiana art. 400a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska jest konsekwencją zmian wprowadzanych niniejszą ustawą. Zmiana polega na 

wprowadzeniu do art. 400a ust. 1 pkt 1 nowych planów zarządzania ryzkiem powodziowym 

oraz nowych planów przeciwdziałania skutkom suszy w miejsce dotychczasowych planów 

ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy. 

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w nazewnictwie obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie 

stosownych zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie równolegle trwa proces 

legislacyjny ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

niektórych innych ustaw. Projekt zmiany wspomnianej wyżej ustawy oraz projekt zmiany 

ustawy – Prawo wodne muszą odnosić się do przepisów ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy – Prawo wodne w obowiązującym 

brzmieniu. Oznacza to, że nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym powinna być zgodna z obowiązującą ustawą – Prawo wodne, zaś nowelizacja 

ustawy – Prawo wodne z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

W związku z powyższym istnieje konieczność dostosowania przepisów obu projektów 

ustaw, na etapie prac w parlamencie, po uchwaleniu jednej z nich.  

 

W projekcie ustawy zawarto regulację dotyczącą naboru na stanowiska dyrektora 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej i jego zastępcy. Dyrektorzy regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej, pełniąc funkcję organów administracji publicznej w sprawach 

określonych ustawą – Prawo wodne, powinni oprócz wysokiej wiedzy ogólnej, jaka jest 

wymagana od osób pełniących funkcje kierownicze w administracji, wykazywać się wiedzą 

specjalistyczną w zakresie gospodarki wodnej. W celu wyłonienia najlepszego kandydata na 

to stanowisko proponuje się przyjęcie procedury naboru podobnej jak w przypadku naboru 

opisanego już w ustawie przeprowadzanego w celu obsadzenia stanowiska Prezesa 

Krajowego Zarządu. Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie procedury naboru na 

stanowiska zastępców dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Przyjęcie 
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zaproponowanego mechanizmu powinno zapewnić otwartość naboru i jego konkurencyjność, 

a także wpłynąć na wysoki poziom przyszłych funkcjonariuszy administracji publicznej.  

W projekcie ustawy zostały przewidziane również zmiany przepisów dotyczące 

problematyki pozwoleń wodnoprawnych. Celem powyższych zmian jest usprawnienie 

stosowania prawa w tym zakresie. 

 

W projekcie ustawy znalazły się także przepisy dotyczące ustanowienia nowej 

państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, która będzie wykonywać 

zadania państwa w zakresie nadzoru nad stanem technicznym i bezpieczeństwem budowli 

piętrzących. Państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących będzie pełnił 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

 

W istniejących strukturach organizacyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej funkcjonuje Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór (OTKZ). OTKZ prowadzi od około 

30 lat pomiary, badania oraz oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli 

piętrzących I lub II klasy będących własnością Skarbu Państwa. Poza tymi budowlami 

wykonuje również oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących 

niebędących własnością Skarbu Państwa, takich jak: Solina, Myczkowce, Goczałkowice, 

Niedzica, Dychów. OTKZ zatrudnia kadrę techniczną posiadającą uprawnienia niezbędne do 

wykonywania takiego zakresu prac. Są to zarówno uprawnienia budowlane, do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wymagane ustawą – Prawo 

budowlane, do wykonywania kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, jak 

również geodezyjne pozwalające na wykonywanie pomiarów precyzyjnych (dokładność 

0,1 mm). Ponadto przez lata działania OTKZ wyspecjalizował się w ocenie i interpretacji 

zjawisk zachodzących w budowlach piętrzących zarówno o konstrukcjach betonowych, jak 

i ziemnych. Posiada i stale doskonali metody prowadzenia pomiarów automatycznych na 

budowlach piętrzących oraz modelowania zagrożeń mogących powstać w wyniku awarii 

budowli oraz zachowań budowli w określonych warunkach eksploatacji. Tak więc powołanie 

państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących z jasno określonym 

zakresem działania uporządkuje nie do końca jasną pozycję OTKZ. Ponieważ OTKZ jest 

umiejscowiony w strukturach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jako naturalne 
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stwierdzono powołanie, w oparciu o jego kadrę, sprzęt pomiarowy i badawczy, odpowiedniej 

służby. Należy nadmienić, że powstanie takiej służby wpisuje się w standardy UE. 

Powołanie państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących poprawi 

wiedzę o stanie tych budowli oraz dzięki „historycznemu” podejściu do zachodzących 

zjawisk lepiej pozwoli oceniać i przewidywać potencjalne zagrożenia. Pamiętać bowiem 

należy, że stan techniczny i stan bezpieczeństwa budowli piętrzących to nie tylko samo 

bezpieczeństwo tych obiektów, ale również, a może przede wszystkim, bezpieczeństwo ludzi 

i infrastruktury znajdujących się w zasięgu oddziaływania budowli piętrzących. 

Stabilność środków, oprócz stabilizacji kadr niezbędnych do realizacji nałożonych 

zadań, pozwoli w sposób racjonalny realizować powierzone zadania. Do tej pory były to 

często działania okazjonalne powodujące powstawanie zaległości w tym zakresie, a tym 

samym wpływające na zwiększenie kosztów wykonania pomiarów, badań i ocen z uwagi na 

kumulowanie się koniecznych do wykonania zamierzeń. 

Proponowane przepisy art. 64 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo wodne dotyczą obowiązku 

wykonywania badań i pomiarów umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz stanu 

bezpieczeństwa budowli. Obowiązek ten jest nałożony na właściciela obiektu (art. 62 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Skarb Państwa, jako właściciel obiektu, 

powołuje służbę, która będzie wykonywała pomiary, badania i oceny określające stan 

techniczny oraz stan bezpieczeństwa budowli klasy I i II. Ustawa – Prawo budowlane 

przewiduje kontrolę innych elementów i daje możliwość przeprowadzania innych kontroli. 

W zakresie kontroli doraźnych w czasie trwania np. powodzi również nie ma sprzeczności 

i konfliktu. Państwowa służba  będzie prowadziła pomiary, badania i oceniała je w celu 

stwierdzenia wpływu zachodzących zjawisk na bezpieczeństwo i stan techniczny budowli. 

Nie będzie miała żadnych umocowań do wydawania jakichkolwiek decyzji, postanowień lub 

innych nakazów, w tym wynikających z orzecznictwa administracyjnego w oparciu 

o przepisy rozdziału 6 ustawy – Prawo budowlane. Natomiast wyniki pomiarów i badań oraz 

oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa będą doskonałym materiałem wspierającym dla 

nadzoru budowlanego. Służba ta w żaden sposób nie będzie stała w kolizji z zadaniami 

nadzoru budowlanego. Nie będzie ona kontrolowała właściciela obiektu z wypełnienia 

obowiązków nałożonych ustawą – Prawo budowlane. Pamiętać należy, że specyfika budowli 

piętrzących powoduje to, że pomimo dobrego stanu technicznego elementów budowli inne 

czynniki (zmiana warunków hydro-meteorologicznych, zmiana infrastruktury w zasięgu 
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oddziaływania budowli piętrzącej) mogą spowodować stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa, 

pomimo dobrego stanu technicznego. 

 

W celu ujednolicenia przepisów dotyczących państwowej służby do spraw 

bezpieczeństwa budowli piętrzących i obecnego brzmienia art. 64 ustawy – Prawo wodne, 

wprowadzono stosowne zmiany polegające na doprecyzowaniu sformułowań w zakresie ocen 

stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli. 

Ponieważ projektowana ustawa powołuje państwową służbę do spraw bezpieczeństwa 

budowli piętrzących, konieczne jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, które dadzą możliwość wykonywania kontroli stanu technicznego i stanu 

bezpieczeństwa budowli pracownikom nowej państwowej służby.  

 

W projekcie ustawy zostały doprecyzowane przepisy odnośnie do funkcjonowania 

państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej (pshm). Obowiązujące przepisy Kodeksu 

pracy nie uwzględniają specyfiki pracy pshm. Na stacjach synoptycznych pracują 

jednoosobowe obsady, które z przyczyn merytorycznych nie powinny opuszczać stanowiska 

pracy i przerywać ciągu obserwacji. Taka przerwa mogłaby spowodować brak informacji 

niezbędnych do prowadzenia osłony i ostrzegania przed groźnymi zjawiskami naturalnymi, 

a równocześnie nastąpiłaby nieodwracalna przerwa w gromadzeniu wieloletniego ciągu 

danych. W dzisiejszych realiach, pracownik nie powinien przerywać wykonywania pracy, aż 

do nadejścia zmiennika, co jest niezgodne z przepisami Kodeksu pracy. Taka sytuacja często 

występuje w wysokogórskich obserwatoriach meteorologicznych, gdzie dotarcie zmiennika 

jest bardzo utrudnione lub nawet niemożliwe ze względu na trudne warunki atmosferyczne. 

Także w sytuacjach występowania groźnych zjawisk naturalnych, takich jak powódź, istnieje 

czasami, przy nielicznej obsadzie biur prognoz lub ekip pomiarowych, konieczność 

wykonywania pracy w ciągu okresu dłuższego niż ustawowe 12 godzin. Ponadto 

proponowana regulacja umożliwi  zmniejszenie kosztów obsługi stacji synoptycznych, co 

przy corocznym ograniczeniu finansowania państwowej służby hydrologiczno-                        

-meteorologicznej z budżetu państwa ma zasadnicze znaczenie.  

 

Projekt ustawy wprowadza zmiany związane z weryfikacją tych przepisów 

obowiązującej ustawy, które utrudniają prawidłowe stosowanie ustanowionego ustawą – 
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Prawo wodne systemu gospodarowania wodami, w zakresie wprowadzanych zmian. 

Dostosowano nowe nazewnictwo wynikające z wdrożenia przepisów Dyrektywy 

Powodziowej do obecnie obowiązujących przepisów. Decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 

4a, art. 88l ust. 4 i 8 oraz art. 88n ust. 5 ustawy – Prawo wodne, nie są decyzjami 

uprawniającymi do realizacji inwestycji. Z uwagi na zakazy obowiązujące na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach przeciwpowodziowych, przed uzyskaniem 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, 

czy pozwolenia wodnoprawnego, inwestor w pierwszej kolejności powinien uzyskać decyzję 

zwalniającą z zakazów realizacji robót i czynności na tych terenach.  W decyzji tej rozpatruje 

się możliwości realizacji robót i czynności wyłącznie z punktu widzenia ochrony przed 

powodzią, w związku z czym stronami w tych postępowaniach są wyłącznie jednostki mające 

w tych postępowaniach interes prawny, to jest wnioskodawca, właściciel wody i właściciel 

wału przeciwpowodziowego. W przypadkach gdy decyzję zwalniającą z zakazów  na 

obszarze pasa technicznego wydaje właściwy dyrektor urzędu morskiego – stroną jest 

również właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Regulacja powyższa 

pozwala usprawnić proces inwestycyjny, nie odbierając uprawnień wszystkim, którzy 

posiadając status strony uczestniczą w postępowaniach o uzyskanie kolejnych decyzji 

niezbędnych do realizacji inwestycji. Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań wychodzi 

naprzeciw dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w podobnych 

sprawach. Należy tu podkreślić, że decyzje wydawane na podstawie przepisów 

wymienionych we wstępie nie  umożliwiają rozpoczęcia jakichkolwiek czynności mających 

na celu realizację planowanej inwestycji, czy też planowanych do wykonania robót. 

  Przepisy art. 127 ustawy – Prawo wodne w zakresie oznaczenia stron postępowania 

w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego funkcjonują w obecnym systemie 

prawnym. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do legitymacji strony 

właścicieli urządzeń kanalizacyjnych w postępowaniach dotyczących pozwoleń 

wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje 

szczególnie szkodliwe do urządzeń kanalizacyjnych, postanowiono doprecyzować to poprzez 

zmianę zamieszczoną w art. 127 ust. 7.  

   

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, wprowadziła do ustawy – Prawo wodne szereg zmian, w tym również w zakresie 
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organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Zmiany dokonane ww. ustawą 

stworzyły bardzo skomplikowany charakter kompetencji organów administracji publicznej 

właściwych w sprawach gospodarowania wodami, które jednocześnie wykonują uprawnienia 

właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód i urządzeń wodnych stanowiących 

własność Skarbu Państwa. W rozumieniu ustawy organy te są zakładami. Na podstawie 

udzielonych im pozwoleń wodnoprawnych, pełniąc funkcje inwestorów w gospodarce wodnej 

wykonują urządzenia wodne i, również na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, uzyskują 

uprawnienia do korzystania z wód. Takie skumulowanie kompetencji powoduje, że w wielu 

przypadkach organy te stały się właściwe do orzekania we własnych sprawach lub też stały 

się organami odwoławczymi od decyzji, o których wydanie wystąpiły, jako strona 

postępowania, a niejednokrotnie same wniosły odwołanie. Ta wyjątkowo skomplikowana 

sytuacja dotyczy dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, jak również 

marszałków województw, przy czym o ile dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki 

wodnej administrują jedynie majątkiem Skarbu Państwa to marszałkowie, oprócz 

wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do własności Skarbu 

Państwa, mogą być właścicielami urządzeń wodnych stanowiących własność samorządu 

terytorialnego. Odczytując wprost właściwość ww. organów do załatwiania spraw, w drodze 

decyzji administracyjnych, należy zwrócić uwagę, że  mogą one same sobie udzielać 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych lub szczególne korzystanie 

z wód, ustalić na swoją rzecz wysokość partycypacji przez innych uprawnionych w kosztach 

utrzymania wód  lub urządzeń wodnych będących w ich administracji, a także ustalić 

wysokość odszkodowania, które muszą wypłacić poszkodowanym z własnych środków. 

Jeżeli dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej pozwolenia wodnoprawnego 

udzielił starosta, to ten sam dyrektor  jest organem właściwym do rozpatrzenia tego 

odwołania, które zdarza się, że wnosi sam dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

lub inna strona postępowania. Sytuacja taka podważa zasadę obiektywizmu i bezstronności 

tych organów, w związku z czym uznano za konieczne wprowadzenie przepisu o wyłączeniu 

organu.  W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,  wyrok z dnia 5 czerwca 2007 r., 

NSA II OSK 879/06 – LEX nr 345956, wyrok VII SA/WA 276/06 – LEX nr 214075, 

wystarczy samo uprawdopodobnienie istnienia okoliczności, które mogą wywoływać 

wątpliwości co do bezstronności pracownika piastującego funkcję organu, aby wyłączyć ten 

organ z postępowania. W tej sytuacji do ustalenia jasnych reguł postępowania w sytuacjach 

mogących rodzić wątpliwości co do bezstronności organów działających na podstawie 

przepisów zmienianej ustawy celowe wydaje się przyjęcie szczególnych zasad wyłączania 
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organów z prowadzenia postępowań administracyjnych. Generalne uporządkowanie kwestii 

właściwości rzeczowej organów w sprawach gospodarowania wodami  będzie możliwe po 

przyjęciu strategii gospodarowania wodami 2030 z etapem 2015, jednakże wydaje się, że do 

tego czasu powinny zostać przyjęte rozwiązania zapewniające możliwość sprawnego 

i obiektywnego rozpatrywania spraw.  

 

Projekt ustawy zawiera przepisy przejściowe i dostosowujące, regulujące następujące 

kwestie.  

Ograniczenia emisji do wód, o których mowa w art. 38c ustawy – Prawo wodne 

w brzmieniu nadawanym przedmiotową nowelą, ma być zapewnione do dnia 22 grudnia 

2012 r. Przepisy odrębne mogą jednakże określić inny termin ograniczenia emisji dla źródeł 

zanieczyszczeń punktowych lub obszarowych. 

Dyrektorzy regionalnych zarządów zostali zobowiązani do przygotowania map 

zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 

2013 r. Natomiast przeglądu oraz, w razie potrzeby, pierwszej aktualizacji map zagrożenia 

powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, dyrektorzy regionalnych zarządów dokonają 

w terminie do dnia 22 grudnia 2019 r. 

 

Projekt ustawy zobowiązuje Prezesa Krajowego Zarządu do przygotowania wstępnej 

oceny ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2011 r., natomiast planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym w terminie do dnia 22 listopada 2015 r. Prezes 

Krajowego Zarządu zostanie zobligowany także do dokonania przeglądu oraz, w razie 

potrzeby, pierwszej aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w terminie do dnia 

22 grudnia 2018 r., natomiast przeglądu oraz, w razie potrzeby, pierwszej aktualizacji planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. 

 

Projekt ustawy zakłada, że plany zarządzania ryzykiem powodziowym podlegają 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nie później 

niż do dnia 22 grudnia 2015 r. 
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Projekt ustawy przewiduje, że program wodno-środowiskowy kraju, opracowany 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlega przeglądowi oraz w razie potrzeby 

aktualizacji nie później niż do dnia 21 grudnia 2015 r., natomiast działania zawarte w tym 

programie zostaną podjęte w terminie do dnia 22 grudnia 2012 r. 

 

Projekt ustawy przewiduje, że plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

opracowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowają ważność do dnia 

wydania nowych planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, jednak nie dłużej 

niż do dnia 22 grudnia 2015 r. 

 

Wykazy wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych 

zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości określone 

w art. 113 ust. 3 pkt 1a ustawy – Prawo wodne w brzmieniu proponowanym w niniejszej 

nowelizacji, po raz pierwszy zostaną sporządzone w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. 

 

Projekt ustawy zakłada, że obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, określone 

przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie przepisów 

obowiązującej ustawy – Prawo wodne, które są zawarte w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zostaną z mocy prawa uznane za 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy – Prawo 

wodne w brzmieniu nadawanym niniejszą nowelizacją. Taki stan będzie trwał do dnia 

uwzględnienia, odpowiednio, w tych dokumentach obszarów, o których mowa w art. 88d 

ust. 2 ustawy – Prawo wodne w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Obszary 

bezpośredniego zagrożenia powodzią, będą także uwzględniane przy sporządzaniu koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy, do dnia przekazania 

map zagrożenia powodziowego organom sporządzającym te dokumenty. Będą one również 

uznane za obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c 

ustawy – Prawo wodne, w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą. 
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Projekt ustawy zakłada, że dyrektorzy regionalnych zarządów oraz ich zastępcy, 

powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, będą pełnić swoje funkcje do dnia 

powołania, odpowiednio, dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz 

zastępców dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, na podstawie art. 93 

ustawy – Prawo wodne w brzmieniu nadawanym niniejszą nowelizacją. 

 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych sporządzony przed dniem 

wejścia w życie nowelizacji zostanie z mocy prawa uznany za Krajowy program oczyszczania 

ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy – Prawo wodne w brzmieniu nadawanym 

niniejszą nowelizacją. 

 

Projekt ustawy przyjmuje zasadę, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie tej ustawy będzie się stosować przepisy dotychczasowe. 

 

Projekt ustawy przewiduje, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na 

postawie art. 83 ust. 2 oraz art. 88 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, zachowają moc przez okres, 

na który zostały wydane.   

 

Projekt ustawy zakłada utrzymanie w mocy dwóch aktów wykonawczych wydanych 

na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą nowelizacją. Dlatego też, przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 38a ust. 3 i 6 ustawy – Prawo wodne zachowają moc 

do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 

i art. 38d ust. 4 ustawy – Prawo wodne w brzmieniu nadawanym niniejszą nowelizacją. 

 

Projekt ustawy przewiduje termin wejścia w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 20 lit. b, który wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od 

dnia ogłoszenia. 

 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
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notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.) i nie podlega 

notyfikacji. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt ustawy 

został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska oraz 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zainteresowanie pracami nad projektem ustawy 

zgłosiła Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. 

 

Regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 



 24

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Przedmiotowy projekt ustawy będzie miał wpływ na działalność Ministra 

Infrastruktury, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dyrektorów regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej, dyrektorów urzędów morskich oraz na jednostki zarządzania 

kryzysowego i samorządu terytorialnego. 

 

2. Konsultacje 

Przedmiotowy projekt ustawy został poddany konsultacjom społecznym 

z następującymi instytucjami: 

1) wojewodami; 

2) marszałkami województw; 

3) Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

4) Państwową Radą Ochrony Środowiska; 

5) Państwową Radą Ochrony Przyrody; 

6) Krajową Radą Gospodarki Wodnej; 

7) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

8) Instytutem Ochrony Środowiska; 

9) Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych; 

10) Państwowym Instytutem Geologicznym; 

11) Instytutem na Rzecz Ekorozwoju; 

12) Komisją Dokumentacji Hydrogeologicznej; 

13) Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu; 

14) Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie; 
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15) Biurem Wspierania Lobbingu Ekologicznego; 

16) Krajową Izbą Gospodarczą; 

17) regionalnymi zarządami gospodarki wodnej; 

18) urzędami morskimi; 

19) NSZZ „Solidarność”; 

20) OPZZ; 

21) Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

22) organizacjami ekologicznymi. 

 

Projekt ustawy został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 

i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 

Projekt ustawy w znacznej części jest transpozycją dyrektywy 2007/60/WE dotyczącej 

ograniczenia ryzyka powodziowego i nakłada na organy administracji publicznej wykonanie 

dla znacznych obszarów Polski tzw. wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowanie 

map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym oraz niewielkim uzupełnieniem transpozycji dyrektywy 

2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna). Projekt ustawy spotkał się z szerokim 

zainteresowaniem społecznym. Opinie wyrazili zarówno partnerzy społeczni, do których 

skierowano projekt ustawy w formie listowej, ale także szeroka rzesza podmiotów, które 

zapoznały się z projektem ustawy zamieszczonym w serwisie internetowym Ministerstwa 

Środowiska. W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy zostało 

przedstawionych około 400 uwag i opinii ze strony zainteresowanych partnerów społecznych, 

organów administracji publicznej, jednostek badawczo-rozwojowych, a nawet osób 

fizycznych. Zgłoszone uwagi międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF uznano za na 

tyle istotne, że zorganizowano robocze spotkanie poświęcone stanowisku WWF do projektu 

ustawy.  

W trakcie konsultacji społecznych nowelizacji ustawy zgłoszona została potrzeba 

takiego przeformułowania celów środowiskowych (art. 38 ustawy – Prawo wodne), aby 

uwzględniały one właściwą transpozycję Ramowej Dyrektywy Wodnej.  
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Uwagi te w znaczny sposób były zbieżne z zarzutami Komisji Europejskiej 

podniesionymi w ramach wszczętego przeciwko Polsce postępowania w sprawie o naruszenie 

przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej – naruszenie nr 2007/2246. 

W związku z powyższym zdecydowano o poszerzeniu nowelizacji o niezbędne 

przepisy w celu uzupełnienia transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej tak, aby uniknąć 

rozpoczęcia procesu legislacyjnego nad kolejnym projektem ustawy zmieniającej ustawę – 

Prawo wodne. 

Zasadnicze zmiany polegały na wprowadzeniu przepisów związanych z celami 

środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych 

i obszarów chronionych, które powinny zostać osiągnięte do końca 2015 r., oraz 

uregulowaniu problematyki związanej z odstępstwami od ich realizacji. Wprowadzono 

również nowe definicje i zmiany do art. 9 ustawy – Prawo wodne. 

Uwagi i opinie zgłoszone na etapie konsultacji społecznych, niejednokrotnie ze sobą 

sprzeczne, zostały przeanalizowane i w części uwzględnione w projekcie ustawy. Tabela 

uwag i opinii z konsultacji społecznych została udostępniona w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa Środowiska. 

  W dniu 26 sierpnia 2009 r. projekt ustawy uzyskał pozytywną rekomendację Zespołu 

do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

   

3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego 

Zakłada się, że nowe zadania nakładane przez projekt ustawy na organy administracji 

publicznej, polegające na wykonaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowaniu 

map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym, będą skutkowały zwiększeniem wydatków z budżetu państwa. 

Wydatki oszacowane na poziomie 62 mln zł będą rozłożone na lata 2011 – 2016. 

Zgodnie ze wskazówką Ministra Finansów, podjęto działania mające na celu 

pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację implementacji dyrektywy 2007/60/WE. 

W roku 2009 zgłoszono trzy projekty do finansowania ze środków UE, które kompleksowo 
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rozwiązywały zagadnienia ochrony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami oraz 

zapewniały wywiązanie się z wymogów dyrektywy 2007/60/WE. 

W sierpniu 2010 r. opracowano nowy zakres projektu pt. „Informatyczny System 

Osłony Kraju (ISOK) przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, w którym znalazły się tylko te 

elementy, które zapewniają implementację dyrektywy 2007/60/WE. Koszt tego projektu 

wyniesie 300 mln zł. 

W związku z powyższym, szacunkowe koszty poszczególnych działań związanych 

z wdrożeniem Dyrektywy Powodziowej w latach 2011 – 2016 wynoszą: 

1) prace związane z wzmocnieniem instytucjonalnym – 3 mln zł rocznie, co przez okres 

6 lat  daje kwotę 18 mln zł, 

2) realizacja projektu pt. „Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami” – 300 mln zł, w tym: 

a) zebranie informacji przestrzennych dla geodezyjnych rejestrów referencyjnych 

Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) oraz Numerycznego 

Modelu Terenu (NMT) – 110 mln zł, 

b) wstępna ocena ryzyka powodziowego, wykonanie map zagrożenia 

powodziowego, map ryzyka powodziowego, budowa systemów 

informatycznych do gromadzenia, zarządzania i udostępniania informacji – 

190 mln zł, 

3) opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym ok. 20 mln zł, 

4) powołanie państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących – 

24 mln zł. 

Wprowadzono koszt powołania państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli 

piętrzących, gdyż finansujący dotąd tę służbę NFOŚiGW może nie mieć środków na 

kontynuację ze względu na obciążenie finansowaniem innych zadań. 

Szczegółowe zestawienie kosztów i źródeł finansowania implementacji dyrektywy 

2007/60/WE oraz powołania państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli 

piętrzących przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Lp. Zadanie Jednostka 
realizująca Rok 

Szacunkowy 
koszt całkowity 

[zł] 

Szacunkowy 

koszt roczny 

[zł] 

Źródło 
finansowania 

1 Wzmocnienie 
instytucjonalne 

KZGW 
RZGW 
IMGW 

2011 
2016 18 000 000 3 000 000 

  
Lata 2011-2016 
budżet państwa po 
- 3 mln zł/rok  

2 

Realizacja projektu pt. 
„Informatyczny System 
Osłony Kraju (ISOK) przed 
nadzwyczajnymi 
zagrożeniami” – 300 mln zł  
 
w tym: 

IMGW 
GUGiK 
KZGW 

2010 
2013 300 000 000 różny wg 

harmonogramu 

Program operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka - 
projekt pt. 
„Informatyczny 
system osłony kraju 
przed 
nadzwyczajnymi 
zagrożeniami" 
 

NFOŚiGW 

2a1) 

zebranie informacji 
przestrzennych dla 
geodezyjnych rejestrów 
referencyjnych Bazy 
Danych Obiektów 
Topograficznych (BDOT) 
oraz Numerycznego 
Modelu Terenu (NMT) 

GUGiK 
IMGW 

2010 
2012 110 000 000 różny wg 

harmonogramu 

Program operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka - 
projekt pt. 
„Informatyczny 
system osłony kraju 
przed 
nadzwyczajnymi 
zagrożeniami" 

2b 

wstępna ocena ryzyka 
powodziowego, wykonanie 
map zagrożenia 
powodziowego, map 
ryzyka powodziowego, 
budowa systemów 
informatycznych do 
gromadzenia, zarządzania i 
udostępniania informacji 

IMGW 
KZGW 

2010 
2013 

 
 
 

130 000 000 
 
 
 
 
 
 
 

60 000 000 

różny wg 
harmonogramu 

Program operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka - 
projekt pt. 
„Informatyczny 
system osłony kraju 
przed 
nadzwyczajnymi 
zagrożeniami" 
 

NFOŚiGW 
 

3 
Opracowanie planów 
zarządzania ryzykiem 
powodziowym 

KZGW 2013 
2014 20 000 000 10 000 000 budżet państwa 

4 

Powołanie państwowej 
służby do spraw 
bezpieczeństwa budowli 
piętrzących 

IMGW 
KZGW 

2011 
2016 24 000 000 4 000 000 budżet państwa 

ŁĄCZNIE: 
2010 
2016 

362 000 000   

w tym BUDŻET PAŃSTWA: 
2011 
2016 

62 000 000   

w tym program operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka  

2010 
2013 240 000 000   

w tym NFOŚiGW 2012 
2013 60 000 000   

 
Koszt ten rozkłada się na kilka lat realizacji, realnie na lata 2011 – 2014 oraz, niewielka 

część, na lata 2010, 2015 i 2016. 

                                                 
1) Zadanie w pozycji 2a jest elementem realizowanych przez GUGiK w ramach wdrażania infrastruktury 
informacji przestrzennej działań mających na celu budowę geodezyjnych rejestrów referencyjnych. 
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Zakładając, że pozyskane zostaną środki w ramach programu operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka w wysokości 240 mln zł oraz z NFOŚiGW w wysokości 60 mln zł, 

ze środków budżetu państwa planuje się finansowanie działań związanych ze wzmocnieniem 

instytucjonalnym, przygotowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz 

powołaniem państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących o łącznym 

koszcie 62 mln zł (lata 2011 – 2016).  

Ujęte w powyższym zestawieniu kwoty na pozyskanie informacji przestrzennych dla 

geodezyjnych rejestrów referencyjnych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) 

oraz Numerycznego Modelu Terenu (NMT) o koszcie 110 mln zł, nie są bezpośrednim 

kosztem tej ustawy, lecz wynikają z realizacji zadań związanych z budową infrastruktury 

informacji przestrzennej określonej między innymi ustawą z dnia 4 marca 2010 r. 

o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zadanie to jest przypisane do wykonania 

Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który jest beneficjentem wykazywanego 

projektu „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” 

finansowanego z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach wdrażania 

infrastruktury informacji przestrzennej budowane są między innymi geodezyjne rejestry 

referencyjne (w tym dotyczące Numerycznego Modelu Terenu oraz Georeferencyjnej Bazy 

Danych Obiektów Topograficznych), które są dostępne nieodpłatnie dla administracji 

publicznej w celu realizacji ustawowych zadań, w tym zadań gospodarki wodnej objętych 

niniejszym projektem nowelizacji ustawy – Prawo wodne. Oznacza to, że nie ma zagrożenia, 

aby istniało podwójne finansowanie tego samego zadania, gdyż w ustawie z dnia 4 marca 

2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, także wskazano na jako częściowe źródło 

finansowania zadań GUGiK – projekt  „Informatyczny system osłony kraju przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami”. W OSR do niniejszej ustawy przedstawia się ten zakres 

i koszt, w celu szczegółowego wykazania źródeł finansowania i zakresu projektu 

„Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, z którego 

finansuje się ustawę – Prawo wodne i ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze 

informacji przestrzennej. Należy stwierdzić, że kwoty wykazane w projekcie ISOK, nie 

obniżają kosztu realizacji ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej określonego w OSR do tej ustawy w wysokości ok. 650 mln zł. 

W ramach projektu „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi 

zagrożeniami” wykonana zostanie także wstępna ocena ryzyka powodziowego, mapy 

zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza i morskich wód 
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wewnętrznych, do której wykonania został ustawowo zobligowany minister właściwy do 

spraw gospodarki morskiej.  

Ze względu na nałożenie, przez wprowadzenie zmiany ustawy – Prawo wodne, 

nowych obowiązków na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki 

wodnej oraz państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, konieczne będzie 

wzmocnienie instytucjonalne tych jednostek. Dlatego też, po wejściu w życie zmiany ustawy 

planuje się wystąpienie w 2011 r. o środki z rezerwy celowej, będące w dyspozycji Rady 

Ministrów. Środki te będą przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia oraz zmiany 

organizacyjne i nowe zadania wynikające z przepisów prawa. Konieczne będzie 

zagwarantowanie w budżecie państwa w części 22 – gospodarka wodna następujących 

środków: lata 2011 – 2016 po 3 mln zł/rok na wzmocnienie instytucjonalne, lata 2013 i 2014 

– po 10 mln zł/rok na opracowanie ostatniego dokumentu planistycznego wynikającego 

z dyrektywy 2007/60/WE, jakim jest plan zarządzania ryzykiem powodziowym, lata 2011 – 

2016 po 4 mln zł/rok na działalność państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli 

piętrzących. 

Opracowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego, a następnie planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym, przez właściwe planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne, przyczyni się niewątpliwie do ograniczenia strat powodziowych. Wypełnieniem 

tych działań będzie określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

i ograniczenie ich zagospodarowywania.  

Przyszłe straty powodziowe są trudne do oszacowania, gdyż zależą od wielkości 

zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych, jednak mogą wynosić od kilkuset milionów 

do kilku lub kilkunastu miliardów złotych w skali roku. Powódź w 1997 r. przyniosła straty 

w wysokości ok. 12 mld zł, a powódź w roku 2010 wygenerowała straty rzędu 13 mld zł. 

Zgodnie z danymi GUS tylko w 2007 r., w którym wystąpiły jedynie powodzie o znaczeniu 

lokalnym, straty dotyczące samej infrastruktury, wniosły ponad 321 mln zł.     

Ciągłe niedofinansowanie ochrony przeciwpowodziowej w Polsce skutkuje co roku 

powiększającym się zagrożeniem powodziowym oraz zwiększeniem kwoty niezbędnej na 

odbudowanie i modernizację infrastruktury. Brakowało także środków na odpowiednie 

planowanie, do których zaliczamy mapy zagrożeń powodziowych i plany zarządzania 

ryzykiem powodziowym, a także systemy ostrzegania przed zagrożeniami. Prace związane 

z zapewnieniem odpowiedniej ochrony i usuwanie skutków powodzi z 1997 r., trwają do dnia 
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dzisiejszego. Samo usuwanie skutków powodzi z 2001 r. sfinansowane przy pomocy 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2002 – 2006 kosztowało prawie 1 mld zł.  

Każdego roku z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych są wydatkowane wielomilionowe kwoty związane ze stratami 

popowodziowymi.  

Wymienione wielkości strat są związane praktycznie jedynie ze stratami 

w infrastrukturze związanej z gospodarką wodną, drogami i mostami. Statystyki nie 

uwzględniają strat związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i mienia obywateli, strat 

w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz środowiska. A to w znacznym stopniu właśnie te 

straty mogą być minimalizowane przez prowadzenie właściwego planowania i zarządzania 

ryzykiem powodziowym.  

Wobec powyższego należy uznać, że kwota 362 mln zł niezbędna na wydatkowanie 

w latach 2010 – 2016, jest relatywnie bardzo niska, biorąc pod uwagę coroczne kwoty 

wydatkowane przez budżet państwa na usuwania skutków powodzi. W perspektywie 

wieloletniej, właściwe planowanie i zarządzanie w ochronie przeciwpowodziowej 

w połączeniu z adekwatną ilością środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury 

przeciwpowodziowej oraz utrzymanie i rozwijanie systemów monitoringu i ostrzeżeń, 

przyniesie wielomiliardowe korzyści, przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo 

i świadomość każdego obywatela mieszkającego na obszarach narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi.     

 

Projekt ustawy powołuje państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli 

piętrzących. Budowle hydrotechniczne, które piętrzą wodę na wysokość od kilku do 

kilkudziesięciu metrów, w przypadku złego stanu technicznego mogą stwarzać zagrożenie 

i spowodować katastrofę budowlaną o nieobliczalnych konsekwencjach, powodując 

jednocześnie olbrzymie straty. Przypadek taki wydarzył się w bieżącym roku, kiedy 

przerwana została zapora zbiornika Witka na rzece Witka należąca do Elektrowni Turów.  

Dlatego dbałość o właściwy stan techniczny budowli i bieżące jego monitorowanie, powinno 

być troską państwa. Powołanie na bazie Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór IMGW – 

państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących pozwoli na jednolite dla 

całego kraju wykonywanie ocen stanu technicznego wszystkich budowli piętrzących wodę, 
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dając możliwość oszacowania, które obiekty zagrażają bezpieczeństwu i umożliwiając 

działania w celu podniesienia ich stanu technicznego.  

Powołanie państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących ma za 

zadanie ustawowe umocowanie nowej państwowej służby, dać jej nowy instrument prawny, 

podnieść jej prestiż i jeszcze większe gwarancje należytego wykonywania ocen technicznych, 

a tym samym przygotowania niezbędnej, jednolitej informacji o stanie budowli piętrzących 

w Polsce. Zadaniem tej służby będzie także zgromadzenie wszelkich danych technicznych 

o wszystkich (nawet najmniejszych) zbiornikach retencyjnych w Polsce, co w chwilach 

zagrożeń ma decydujące znaczenie dla podejmowania decyzji i wszczęcia akcji ratunkowych. 

Koszty funkcjonowania służby kształtują się obecnie na poziomie od 8 do 10 mln zł 

rocznie. Ze względu na renomę, jaką posiada obecnie Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór 

IMGW, na bazie którego miałaby powstać państwowa służba, możliwe jest finansowanie jej 

działań w części ze środków użytkowników budowli hydrotechnicznych (działalność 

komercyjna), jednak już nie ze środków NFOŚiGW. Zatem konieczne będzie częściowe 

finansowanie państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących z budżetu 

państwa – w wysokości 4 mln zł/rok (dotychczas finansowanie to odbywało się przez 

NFOŚiGW).  

Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących zostanie powołana 

w strukturze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i będzie finansowana przez: 

1) budżety administratorów budowli piętrzących, 

2) budżet państwa, 

3) ewentualnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 110 ust. 7 przedmiotowej ustawy, wpływy 

do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Instytutu Geologicznego, 

z tytułu udostępniania informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji 

standardowych procedur, będą stanowiły dochód tych instytucji.  Jest to kwota ok. 750 tys. zł 

rocznie. 

 

Zmiany wprowadzone w projekcie ustawy nie będą skutkowały nałożeniem na 

administrację samorządową dodatkowych obowiązków ani wynikających z nich kosztów. 
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Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo wodne, przy sporządzaniu 

planu przestrzennego zagospodarowania województwa, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji 

o warunkach zabudowy należało uwzględniać granice obszarów wyznaczonych w studiach 

ochrony przeciwpowodziowej, opracowywanych przez dyrektorów regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej na mocy obecnych przepisów ustawy – Prawo wodne. Nowelizacja 

ustawy zmienia tylko dokument planistyczny, w którym są wyznaczone obszary 

uwzględniane przy sporządzaniu ww. dokumentów – zamiast studiów ochrony 

przeciwpowodziowej będą to mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. 

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne jako projekt ustawy skutkującej zmianą 

poziomu dochodów własnych bądź wydatków jednostek samorządu terytorialnego został 

zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Nowelizacja ustawy w zakresie uzupełnienia transpozycji Ramowej Dyrektywy 

Wodnej nie wpłynie na sektor finansów publicznych. Zasadnicza część przepisów tej 

dyrektywy wprowadzona została do ustawy – Prawo wodne już w 2001 r. Zmiany 

proponowane w przedkładanej noweli mają charakter uzupełniający i uszczegóławiający.  

Nowelizacja ustawy w zakresie transpozycji postanowień dyrektywy 2008/105/WE 

w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej nie wpłynie na sektor 

finansów publicznych. Normy środowiskowe wraz z wymogami dotyczącymi ich 

zastosowania zostały wprowadzone do przepisów prawa polskiego rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych (załącznik nr 8 wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości 

wód). Transpozycji tej dokonano, bazując na ówczesnym projekcie dyrektywy. Wprowadzana 

zmiana będzie polegała jedynie na zastąpieniu „wskaźników chemicznych jakości wód” 

nazwą „środowiskowe normy jakości” zgodnie z dyrektywą 2008/105/WE, której nie można 

wprowadzić do wyżej wymienionego rozporządzenia bez zmiany delegacji ustawowej.  

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Nie przewiduje się wpływu projektu ustawy na rynek pracy. 
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5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Zakłada się, że nowy model ochrony przed powodzią może mieć pozytywny wpływ na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Proponowane przepisy uzupełniające transpozycję Ramowej Dyrektywy Wodnej mogą mieć 

pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki. Wprowadzają one, pominięte w noweli 

z 2001 r., złagodzenia obowiązku osiągania dobrego stanu wód, bądź wydłużenie terminu ich 

osiągnięcia, o ile jest to uzasadnione potrzebami rozwoju gospodarczego (jednak 

z zastrzeżeniem zachowania zasad zrównoważonego rozwoju). Regulacje dotyczące 

dyrektywy 2008/105/WE zawarte w projekcie nie będą miały bezpośredniego wpływu na 

konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki w chwili wydania niniejszego aktu 

prawnego. Natomiast taki wpływ przejawi się przez podejmowanie dalszych działań, 

tj. opracowywanie w kolejnych latach programów ograniczania emisji, zrzutów i strat 

substancji priorytetowych, aż do całkowitego ich wyeliminowania. W związku z tym, 

przepisy zaproponowane w projekcie stwarzają okres przejściowy dający możliwość na 

przystosowanie się przedsiębiorstw do planowanych w przyszłości specjalnych programów 

ograniczania substancji priorytetowych. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nowe regulacje w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej mają na celu zminimalizowanie 

ryzyka powodziowego i związanych z tym ryzykiem szkód w gospodarce narodowej. 

Proponowana regulacja powinna przyczynić się do poprawy jakości środowiska naturalnego, 

a szczególnie środowiska wodnego, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na rozwój 

regionalny. Przepisy dotyczące celów środowiskowych wpłyną na osiągnięcie lub utrzymanie 

co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wód zależnych, poprawę stanu zasobów 

wodnych, poprawę możliwości korzystania z wód oraz zmniejszenie ilości wprowadzanych 

do wód lub do ziemi substancji mogących negatywnie oddziaływać na wody. 

 

7. Wskazanie źródeł finansowania 

Zakłada się, że nowe zadania nakładane przez projekt ustawy na organy administracji 

publicznej, polegające na wykonaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego, opracowaniu 

map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania 
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ryzykiem powodziowym, będą skutkowały zwiększeniem wydatków z budżetu państwa 

w kwocie 58 mln zł rozłożone na lata 2011 – 2016. Pozostałe koszty implementacji 

dyrektywy 2007/60/WE zostaną pokryte ze środków finansowych pochodzących z innych 

źródeł, w tym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

8. Wpływ regulacji na ochronę środowiska 

Zakłada się, że nowy model ochrony przed powodzią będzie miał pozytywny wpływ na 

ochronę środowiska. Zaproponowane przepisy dotyczące celów środowiskowych przyczynią 

się do osiągnięcia dobrego stanu lub odpowiednio dobrego potencjału wód. Nowe regulacje 

dotyczące środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej w konsekwencji 

przyczynią się do polepszenia jakości środowiska i zdrowia ludzkiego, ponieważ dla tych 

substancji priorytetowych i niebezpiecznych, których niniejszy projekt dotyczy, muszą zostać 

podjęte działania ukierunkowane na zaprzestanie emisji do środowiska.  

 

9. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Projekt ustawy dokonuje transpozycji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz uzupełnia 

transpozycję postanowień dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000 r. ustalającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej.  

Projekt ustawy dokonuje transpozycji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/105/WE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, 

zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 

84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady.   

Regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

07/09-kt 



























Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego
Art. 1 W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,

poz. 2019, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
Art.1 pkt 2 / 
Art.2

w art. 2 uchyla się ust. 5 – 7;

Art.1 pkt 3 / 
Art.4 ust. 3a

w art. 4 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Przepisów ust. 3 nie stosuje się w
sprawach, o których mowa w art. 72 ust. 3, art. 74b ust. 1 i 4, art. 74c, art. 88n
ust. 3, art. 88o ust. 1 oraz art. 164 ust. 9.”;

Art.1 pkt 4 / 
Art.5 ust.5 
pkt 1

 w art. 5 ust 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) jednolite części wód powierzchniowych, z wyodrębnieniem jednolitych 
części:
a) wód przejściowych lub przybrzeżnych,
b) wód sztucznych lub silnie zmienionych;”

Zmiana przepisu jest następstwem wprowadzenia definicji wód przejściowych

Przepis wynikający z zasad techniki legisalcyjnej.

TABELA ZBIEŻNOŚCI

TYTUŁ PPROJEKTU: Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

TYTUŁ WDRAŻANAEGO AKTU 
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH:

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007 r.
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000r.

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU

Uzasadnienie wprowadzenia przepisu

Zmiana związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiana spowodowana zmianą numeracji przepisów do których odwołuje się art. 4 ust. 3a.
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Art.1 pkt 4 / 
Art.5 ust.5b

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: 
5b. Wody przybrzeżne obejmują pas wód morskich o szerokości jednej mili
morskiej liczonej od linii podstawowej morza terytorialnego, z wyłączeniem
morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz przyległych do nich wód
morza terytorialnego. W przypadku gdy zasięg wód przejściowych jest większy
niż jedna mila morska, zewnętrzna granica tego zasięgu stanowi zewnętrzną
granicę wód przybrzeżnych.”

Art.1 pkt 5 / 
Art.7

w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 1. Przepisy ustawy mają zastosowanie do wód śródlądowych oraz morskich
wód wewnętrznych.
2. Przepisy ustawy mają zastosowanie również do wód morza terytorialnego w
zakresie planowania w gospodarowaniu wodami, ochrony przed
zanieczyszczeniem ze źródeł lądowych oraz przed powodzią, a w pozostałym
zakresie - w przypadkach w niej określonych.”;

w art. 9:
a) w ust. 1:
- uchyla się pkt 1
- po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:
„1a) budowlach przeciwpowodziowych - rozumie się przez to kanały ulgi,
kierownice w ujściach rzek do morza, poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki
retencyjne posiadające rezerwę powodziową, suche zbiorniki
przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe wraz z obiektami związanymi z
nimi funkcjonalnie oraz wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe;

1c) ciekach naturalnych – rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki
oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub
uregulowanymi korytami;

po pkt 5b dodaje się pkt 5ba-5bb w brzmieniu:
„5ba) kosztach środowiskowych – rozumie się przez to wartość materialną
strat w środowisku powodowanych korzystaniem z wód; 
5bb) kosztach zasobowych – rozumie się przez to koszty utraconych korzyści,
które mogłyby być osiągnięte, gdyby zasoby wodne i ich zdolność do
samoodtwarzania nie były zmniejszane przez podmioty aktualnie je użytkujące;

Art.1 pkt 6 / 
Art.9

Uznano za konieczne zdefiniowanie budowli przeciwpowodziowych, o których mowa w treści ustawy ze
względu na specyfikę tych obiektów.

Nadanie odpowiedniej numeracji, natomiast treść przepisu pozostała bez zmian.

Aktualnie obowiązująca definiacja wód przybrzeżnych wymaga modyfikacji ze względu na błędne
przypisanie do nich morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej. Zaliczane są one do wód
przejściowych, zgodnie z propozycją definicji w atr. 1/art. 5 ust. 5a 

W związku z zasadami techniki legislacyjnej - pojęcie występującę w tekście aktu prawnego co najmniej
dwukrotnie wymaga jego zdefiniowania.

Wyłączono szczególne traktowanie wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej na wniosek Ministerstwa
Infrastruktury.
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po pkt 6 dodaje się pkt 6a-6d w brzmieniu: 
„6a) obszarze dorzecza – rozumie się przez to obszar lądu i morza, składający
się z jednego lub wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z
nimi wodami podziemnymi, morskimi wodami wewnętrznymi, wodami
przejściowymi i wodami przybrzeżnymi, będący główną jednostką przestrzenną
gospodarowania wodami;”,:
uchyla się pkt 7;

uchyla się pkt 13a i 13b

13f) sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych – rozumie się przez to
jednolitą część wód powierzchniowych powstałą w wyniku działalności
człowieka;”,
w pkt 19 lit a otrzymuje brzmienie:
„a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także
kanały i rowy,”
uchyla się pkt 23,

 pkt 26 otrzymuje  brzmienie:
" 26) zasobach wodnych dorzecza - rozumie się przez to wody śródlądowe

powierzchniowe i podziemne, morskie wody wewnętrzne oraz wody
przejściowe i przybrzeżne znajdujące się na obszarze dorzecza"
b) w ust. 2: 
  -    w pkt 1:
  -  lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) obiektów budowlanych oraz robót na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią,”,
- dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany
naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych;”,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy,
rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z
wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu
zachowania ich funkcji;”

Zmiana spowodowana wprowadzeniem definicji budowli przeciwpowodziowych.

Aktualnie obowiązująca definiacja wód przybrzeznych wymaga modyfikacji ze względu na błędne
przypisanie do nich morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej. Zaliczane są one do wód
przejściowych, zgodnie z propozycja definicji w Art.1/art.5.5a. Nowa definicja wód przybżeznych
zaproponowana jest w art. 5 ust. 5b 

Konieczność zmiany definicji wynika z wprowadzenia nowej definicji wód przejściowych

Dodano wyraz „likwidacja” urządzeń, gdyż „rozbiórka” używana w prawie budowlanym nie odpowiada
likwidacji np. rowu, kanału, stawu.

Konieczność zmiany definicji wynika z wprowadzenia definicji wód przejściowych

Dostosowanie do nowego, wprowadzonego Dyrektywą Powodziową, nazewnictwa obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią i przeniesienie zapisu dot. robót w wodach  do dodanego pkt. d).

Dodanie robót, które mogą być szkodliwe a dotychczas nie były uwzględnione.

Spowodowane wprowadzeniem nowej definicji "wód przybrzeżnych" i w konsekwencji zmianą 
definicji "obszaru dorzecza", zaproponowanej w pkt 6a.
Zmina numeracji 
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Art.1 pkt 7 / 
Art.15 ust. 3 
pkt 2

w art. 15 w ust. 3 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub
zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej jest sporządzony
projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo
1:5000, z wykazaniem:”

Art.1 pkt 8 / 
Art.18

art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art.18. Wyspy oraz przymuliska powstałe w sposób naturalny na gruntach
pokrytych wodami powierzchniowymi stanowią własność właściciela tych
gruntów.”;
w art. 22: 
 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód

wewnętrznych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub
brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych
w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych
warunków korzystania z wód.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze
decyzji, stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 2, jeśli stwierdzi
trwałe ustanie przyczyny wzrostu kosztów utrzymania wód.”;

art. 23 i 24 otrzymują brzmienie:
„Art. 23. Utrzymywanie brzegu morskiego polega na budowie, utrzymywaniu i 
ochronie umocnień brzegowych w obrębie pasa technicznego ustanowionego 
przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Art. 24. Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich 
wód wewnętrznych i brzegu morskiego nie może naruszać, z zastrzeżeniem art. 
38i, istniejącego dobrego stanu tych wód oraz warunków wynikających z 
ochrony wód.”;

Art.1 pkt 11 
/ Art.27.3

w art. 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji,
zwolnić z zakazu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to niezbędne dla
obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego.”; 

Dodanie utrzymania morskich wód wewnętrznych w art. 22 ust. 1, spowodowało potrzebę zmiany art. 23.

Dodano wyraz 'kopia", gdyz do usytalenia linii brzegu wystarczy kopia, a nie oryginał, mapy oraz przyjęto
bardziej zróżnicowaną skalę map, dostosowana dop zakresu robót.

Art.1 pkt 9 / 
Art.22

Art.1 pkt 10 
/ Art.23

Zmiana wynikająca ze zmiany numeracji.

Koniecznym było określenie trybu, w jakim można wygasić decyzje, o których mowa w ust. 2.

Zmiana redakcyjna. Wyspy powstałe na wodach zmieniono na wyspy powstałe na gruntach pokrytych
wodami.

Dodano utrzymanie morskich wód wewnętrznych, szczególnie istotne dla zapewnienia spływu wód i lodów
w ujściowych odcinkach rzek, zaliczanych do morskich wód wewnętrznych.

Przepis dodany na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji.
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Art.1 pkt 12 
/ dział III 
rozdział 1

 W dziale III tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie:
"Cele środowiskowe i zasady ochrony wód";

Art.1 pkt 13 
/ Art.38

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Celem ochrony wód jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód oraz
biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.”,
b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Realizując cel, o którym mowa w ust. 2, należy zapewnić, żeby wody, w
zależności od potrzeb, nadawały się do:”,
c) uchyla się ust. 4 i 5;

Art.1 pkt 15 
/ Art.38b

 po art. 38a dodaje się art. 38b-38l w brzmieniu:
„Art. 38b. 1. Cele środowiskowe określa się dla:
1) jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne
lub silnie zmienione;
2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;
3) jednolitych części wód podziemnych;
4) obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4.
2. Cele środowiskowe zawiera się w planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza i weryfikuje co 6 lat.
3. Osiągnięciu celów środowiskowych służy realizacja działań zawartych 
w programie wodno-środowiskowym kraju.

Art.1 pkt 16 
/ Art.40.1

w art. 40
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia
ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych
materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania;”

Art.1 pkt 16 
/ Art.40.3

b) ust.  3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji,
zwolnić od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki
niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla
jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.”

W wyniku wprowadzenia art. 38c-38l dot. realizacji celów środowiskowych zaistniała konieczność (uwaga
RCL) wprowadzenia przepisu dot. celów środowiskowych o charakterze ogólnym.

Propozycja dotychczasowej zmiany nazwy rozdziału wynika z wprowadzenia do jego zakresu nowych art.
( art. 38b-38l) odnoszących się do celów środowiskowych i zasad ich realizacji.

a) Zachowanie obecnie obowiązującego brzmienia ust. 2 (bez wprowadzania informacji w pkt. 1-3)
b) konsekwencja zmiany w pkt a)
c) następstwo wprowadzenia definicji celów środowiskowych

Dostosowanie do nowego, wynikającego z implementacji Dyrektywy Powodziowej, nazewnictwa obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią.

Dodano, że decyzja zwalniająca z zakazu musi określić warunki, na których to zwolnienie wydano.
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Art.1 pkt 16 
/ Art.40.3a 
40.3b 40.3c

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:
„3a. Do wniosku o uzyskanie decyzji, o której mowa w ust. 3, należy dołączyć
w szczególności charakterystykę planowanych działań wraz z ich
podstawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii robót
oraz mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem planowanych
obiektów i robót.”,  
3b. Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3,
jest wnioskodawca, właściciel wody i właściciel wału przeciwpowodziowego.
3c. Decyzja, o której mowa w ust. 3, wygasa jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w
którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego.”,  

Art.1 pkt 16 
/ Art.40.4

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisy ust. 1 pkt 3 i ust. 3-3c stosuje się odpowiednio do wysp oraz
przymulisk, o których mowa w art. 18.”;  

Art.1 pkt 17 
/ Art.43

w art. 43:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, którego integralną
część stanowi wykaz aglomeracji, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz
niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych, sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a
zatwierdza Rada Ministrów.”,
b) w ust. 3b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Marszałek województwa przedkłada Prezesowi Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z
realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w
województwie, zawierające:”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej, przedkłada co 2 lata Radzie
Ministrów sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania
ścieków komunalnych.”;

Zmiana wynikająca z dodania ust. 3a-3c.

Brak było przepisu określającego jakie materiały ma przedłożyć inwestor starający się o zwolnienie.

W celu zwiększenia jasności przepisów oraz przyspieszenia procesu decyzyjnego dodano termin
obowiązywania decyzji oraz strony postępowania. Wniosek zgłoszony w trakcie konsultacji społecznych.

doprecyzowanie podziału kompetencji w zakresie sporządzania Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych

w art. 50 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wody powierzchniowe, które nie spełniają wymagań określonych na
podstawie ust. 1, nie mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Wykreślenie odesłania do dziennika ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków spowodu ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy.

Art.1 pkt 19 
/ Art.50 ust. 
5.

Strona 6



Art.1 pkt 20 
/ Art.64.1b

w art. 64:
a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze
decyzji, stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 1a, jeżeli
stwierdzi trwałe ustanie odnoszenia korzyści z urządzeń wodnych.”,

Art.1 pkt 20 
/ Art.64.2b - 
2e

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b -2e w brzmieniu:
„2b. Użytkownik budowli piętrzącej, o wysokości piętrzenia powyżej 1m i
przepływie średnim rocznym (SSQ) powyżej 1,0 m3/s jest obowiązany do
prowadzenia dziennika gospodarowania wodą.
2c. W dzienniku gospodarowania wodą zamieszcza się w szczególności:
1) odczyty wodowskazowe; 
2) pojemność zbiornika; 
3) dopływy do zbiornika lub stopnia;
4) odpływ ze zbiornika lub stopnia z poszczególnych urządzeń upustowych;
5) pobory wody przez poszczególne zakłady. 
2d. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze
rozporządzenia, sposób prowadzenia i wzór dziennika gospodarowania wodą,
kierując się koniecznością zaspokojenia potrzeb zakładów w zakresie
gospodarowania wodą, zakresem posiadanych przez zakłady uprawnień oraz
sposobem przepuszczania wód powodziowych, a także uwzględniając
częstotliwość dokonywania wpisów w dzienniku.
2e. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2b, nie dotyczy użytkownika budowli
piętrzącej stałej lub wyposażonej w urządzenia samoczynne.”,

Art.1 pkt 20 
/ Art.64.3

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymują brzmienie:
„Właściciel budowli piętrzącej jest obowiązany zapewnić prowadzenie badań i
pomiarów umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz stanu
bezpieczeństwa budowli, a w szczególności:”,

Art.1 pkt 20 
/ Art.64.4

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w ust 3, budowle piętrzące
stanowiące własność Skarbu Państwa, zaliczone na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do I lub II klasy, poddaje się
badaniom i pomiarom pozwalającym opracować ocenę stanu technicznego i
stanu bezpieczeństwa dla tych budowli, wykonywanym przez państwową
służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.”,

Rozszerzono obowiązek o pomiary i oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa, istotne z punktu
bezpieczeństwa ludzi i mienia, aby zapobiegać katastrofom tych budowli.
Przepis doszczegółowiono poprzez powierzenie powyższych działań państwowej służbie do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Obowiązek prowadzenia dziennika gospodarowania wodą ma dokumentować prawidłowość korzystania z
wód, w tym przepuszczania wód powodziowych. Na wniosek Związku Województw RP ograniczony on
został do budowli o większym znaczeniu.

Koniecznym było określenie trybu, w jakim można wygasić decyzje, o których mowa w ust. 1a.
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Art.1 pkt 20 
/ Art.64.4a

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Badaniom i pomiarom pozwalającym opracować ocenę stanu technicznego
i stanu bezpieczeństwa wykonywanym przez państwową służbę do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących, poddaje się także budowle piętrzące
stanowiące własność Skarbu Państwa, inne niż wymienione w ust. 4, jeżeli z
uwagi na ich zły stan techniczny zagrażają lub mogą zagrażać bezpieczeństwu.
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządza wykaz tych budowli
i przekazuje go państwowej służbie do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących.”,

Art.1 pkt 20 
/ Art.64.6 
64.7

f) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Właściciel budowli piętrzącej klasy I i II przekazuje jeden egzemplarz
oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzącej
państwowej służbie do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, w terminie
miesiąca od dnia jej odbioru.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do właścicieli budowli piętrzących, dla których
oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa dokonuje państwowa służba
do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.”;
w art. 64a
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego
legalizację, do którego dołącza dokumenty wskazane w art. 131 ust. 2.
2. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może wydać
decyzję o legalizacji urządzenia wodnego, jeżeli lokalizacja tego urządzenia nie
narusza przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisów art. 63, ustalając jednocześnie, w drodze postanowienia, wysokość
opłaty legalizacyjnej, wynoszącą 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego.”,

 b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. W postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o legalizacji urządzenia
wodnego stosuje się przepisy art. 127 ust. 6-8.
5. Jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie wystąpił z wnioskiem, o którym
mowa w ust. 1, lub nie uzyskał decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, organ
właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, nakłada na właściciela tego
urządzenia, w drodze decyzji, obowiązek likwidacji urządzenia, ustalając
termin wykonania tego obowiązku.”;

Urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego utrudniają warunki
korzystania z wód i ochronę przed powodzią. Wymagało to doprecyzowania zasad legalizowania tych
urządzeń lub też ich likwidacji, gdyż dotychczasowe uregulowania były niewystarczające.

Art.1 pkt 21 
/ Art.64a.

Obowiązek przekazywania egzemplarza oceny fachowej służbie do spraw bezpieczeństwa ma na celu
poprawę jakości przeprowadzanych ocen a także zapewnienia gromadzenia informacji o stanie budowli
piętrzących w jednym miejscu.
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Art.1 pkt 22 
/ Art.64b

po art. 64a dodaje się art. 64b w brzmieniu:
„Art. 64b. W przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego,
powodującego zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty,
organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może, w drodze
decyzji, nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub
likwidację szkód, określając warunki i termin wykonania tych czynności.”;

Art.1 pkt 23 uchyla się dział V

Art.1 pkt 24 po dziale V dodaje się działy Va i Vb w brzmieniu: „DZIAŁ Va Ochrona przed
powodzią"; "DZIAŁ Vb Ochrona przed suszą”

Art.1 pkt 24 
/ Art.88a.1

„Art. 88a. 1. Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji
rządowej i samorządowej.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88a.2

Użytkownicy wód współpracują z organami administracji rządowej 
i samorządowej w ochronie przed powodzią, w zakresie określonym 
w przepisach ustawy oraz w odrębnych przepisach.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88a.3

Ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia
powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem
powodziowym.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88c.3

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje projekt wstępnej
oceny ryzyka powodziowego do zaopiniowania właściwym wojewodom oraz
marszałkom województw.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88c.4

Organy, o których mowa w ust. 3, przedstawiają opinię w terminie 45 dni od
dnia otrzymania projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Brak opinii
we wskazanym terminie uznaje się za pozytywne zaopiniowanie projektu.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88c.5

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uzgadnia z ministrem
właściwym do spraw gospodarki morskiej sposób rozpatrzenia opinii do
wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód
wewnętrznych.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88c.6

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej zawiadamia organy opiniujące
o sposobie rozpatrzenia opinii, w terminie 45 dni od dnia ich otrzymania.

Istnienie urządzeń źle utrzymywanych może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i mienia, stąd potrzeba
nadania organowi uprawnienia do niezbędnych działań.

Zmiana numeracji wynikająca z rozdzielenia zagadnień związanych z ochroną przed powodzią od
przeciwdziałania skutkom suszy w celu zwiększenia czytelności przepisów implementujących Dyrektywę
Powodziową.

Dostosowanie do nowego, wynikającego z implementacji Dyrektywy Powodziowej, nazewnictwa obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią.

Zmiany redakcyjne wynikające z zasad techniki legislacyjnej.

Przepis bezposrednio związany z procesem konsultacji dokumentów wynikających z Dyrektywy
Powodziowej.
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Art.1 pkt 24 
/ Art.88f.3

Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przekazują mapy, o
których mowa w ust. 1:
1) Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
2) Głównemu Geodecie Kraju;
3) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;
4) dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
5) właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej
6) właściwym wojewodom;

Art.1 pkt 24 
/ Art.88f.4

Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka
powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2,
uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie
zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub  decyzji o warunkach zabudowy. 

Art.1 pkt.24 
/ Art.88f.5

Zmiany w dokumentach, o których mowa w ust. 4, wprowadza się w terminie
18 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map
ryzyka powodziowego organom administracji publicznej, o których mowa w
ust. 3 pkt 6, 7 i 9.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88f.6

Koszty wprowadzenia zmian w planach oraz decyzjach, o których mowa w ust.
4, ponoszą odpowiednio budżety właściwych gmin albo województw.

Art.1 pkt.24 
/ Art.88f.8

Przygotowanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, położonych na
obszarach dorzeczy, których części znajdują się na terytorium państw leżących
poza granicami Unii Europejskiej, poprzedza się działaniami mającymi na celu
nawiązanie w tym zakresie współpracy z właściwymi władzami tych państw.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88i.1

Art. 88i. 1. Organy administracji publicznej są obowiązane do nieodpłatnego
przekazywania danych niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka
powodziowego, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem
powodziowym, organom przygotowującym i sporządzającym te dokumenty.

Dotyczy procesu konsultacji międzyresortowych wprowadzanych w celu usprawnienia późniejszego
procesu konsultacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Dostosowanie przepisów.
Połączenie przepisów UE z przepisami krajowymi w zakresie planowania przestrzennego.

Przepis wprowadzony ze względu na konieczność pozyskiwania z różnych instytucji danych niezbędnych
do przygotowania dokumentów wymienionych w treści przepisu.
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Art.1 pkt 24 
/ Art.88i.2

Przepis ust. 1 stosuje się do instytutów badawczych, w zakresie, w jakim
posiadają one dane niezbędne do przygotowania wstępnej oceny ryzyka
powodziowego, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem
powodziowym.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88k

Ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje się w szczególności przez:
1) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub
terenów zalewowych; 
2) racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli
przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływami wód;
3) zapewnienie funkcjonowania systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi
zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze;
4)  zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód; 
5) budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych;
6) prowadzenie akcji lodołamania.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88l.1

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania
robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub
zwiększających zagrożenie powodziowe, a w tym:
1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów
budowlanych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na
potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy
biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów,
obwałowań lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania
innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem
wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową
lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z
nimi funkcjonalnie.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88l.2

Jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1.

Zmiana redakcyjna dotychczasowego przepisu.
Treść doszczegółowioana ze względu na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych.

Dostosowanie do nowej, wynikającej z Dyrektywy Powodziowej, terminologii. 
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Art.1 pkt 24 
/ Art.88l.3

Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, dołącza się
charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi
technicznymi i opisem planowanej technologii robót, mapę sytuacyjno-
wysokościową z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót, a w
razie potrzeby, obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88l.4

Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, jest
wnioskodawca, właściciel wody i właściciel wału przeciwpowodziowego.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88l.5

Decyzja, o której mowa w ust. 2, wygasa jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w
którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego.  

Art.1 pkt 24 
/ Art.88l.6

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w celu zapewnienia
właściwych warunków przepływu wód powodziowych dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej, może,  w drodze decyzji: 

1) wskazać sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw
wynikające z wymagań ochrony przed powodzią;
   2) nakazać usunięcie drzew lub krzewów. 

Art.1 pkt 24 
/ Art.88l.7

Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2 i 6, w
zakresie pasa technicznego, jest dyrektor właściwego urzędu morskiego.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88l.8

Stroną postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 6, jest właściciel
wody i posiadacz nieruchomości, której dotyczy ta decyzja.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88l.9

Decyzja, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wymaga uzgodnienia z właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88m

Dla terenów, dla których nie określono obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi, właściwy dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić
zakazy, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3, kierując się potrzebą ochrony
wód, lub zakazy, o których mowa w art. 88l ust. 1, kierując się względami
bezpieczeństwa ludzi i mienia.

W celu wydania decyzji zwalniającej konieczne jest doszczegółowienie planowanych działań na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią.
Zmiana wprowadzona ze względu na uwagi wniesione w trakcie konsultacji społecznych.

Na wniosek z konsultacji społecznych w celu zwiększenia jasności przepisów dodano termin
obowiązywania decyzji oraz strony postępowania.

Dostosowanie do nowej, wynikającej z Dyrektywy Powodziowej, terminologii. 

Zmiana wynikająca ze zmiany numeracji. Zmiana w treści przepsiu została wprowadzona ustawą z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.).

Dostosowanie do nowej, wynikającej z Dyrektywy Powodziowej, terminologii. 
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Art.1 pkt 24 
/ Art.88n.1

W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych
zabrania się:
1) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno
oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości
mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
3) rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez
nieupoważnione osoby;
4) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów
oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie
odpowietrznej;
5) uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88n.2

Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do robót związanych z
utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów
przeciwpowodziowych.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88n.3

Jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych,
marszałek województwa może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów
określonych w ust. 1.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88n.4

Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, dołącza się
charakterystykę planowanych działań wraz z podstawowymi danymi
technicznymi i opisem planowanej technologii robót oraz mapę sytuacyjno-
wysokościową z naniesionym schematem planowanych robót. W przypadku
planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpusu lub podłoża wałów
klasy I, II lub III, dołącza się także badania hydrogeologiczne wraz z opinią
dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność wałów.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88n.5

Stronami postępowania o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, jest
wnioskodawca, właściciel wody i właściciel wału przeciwpowodziowego.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88n.6

Decyzja, o której mowa w ust. 3 wygasa jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w
którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności
wskazanych w ust. 1.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88n.7

Starosta może, w drodze decyzji, nakazać usunięcie drzew lub krzewów z
wałów przeciwpowodziowych oraz terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Zmiana numeracji, treść przepisu bez zmian.

W celu zwiększenia jasności przepisów dodano termin obowiązywania decyzji oraz strony postępowania.
Wniosek zgłoszony w trakcie konsultacji społecznych.

Dostosowanie do nowej, wynikającej z Dyrektywy Powodziowej, terminologii. Treść przepisu bez zmian.

Treść doszczegółowiona ze względu na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji międzyresortowych przez
Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona 13



Art.1 pkt 24 
/ Art.88n.8

Decyzja, o której mowa w ust. 7, wymaga uzgodnienia z regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88o.1

W przypadku wykonania robót lub czynności, o których mowa w art. 40 ust. 1
pkt 3, art. 88l ust. 1 lub art. 88n ust. 1, nieobjętych decyzją, o której mowa w
art. 40 ust. 3, art. 88l ust. 2 lub art. 88n ust. 3, organ właściwy do wydania tej
decyzji może nakazać, w drodze decyzji, przywrócenie stanu nieutrudniającego
ochrony przed powodzią i niepowodującego zanieczyszczenia wód, na koszt
tego, kto wykonał te roboty lub czynności.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88o.2

W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się termin przywrócenia stanu
nieutrudniającego ochrony przed powodzią i niepowodującego
zanieczyszczenia wód.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88o.3

Drogi, urządzenia do przepędzania zwierząt oraz przejazdy przez wały
przeciwpowodziowe wykonuje na swój koszt inwestor budujący wał, a
utrzymuje ten, na którym ciąży obowiązek utrzymania drogi, urządzenia lub
przejazdu.

Art.1 pkt 
24/ 
Art.88p.1

W przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze decyzji, może nakazać
zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub opróżnienie
zbiornika, bez odszkodowania. 

Art.1 pkt 24 
/ Art.88p.2

Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88p.3

Decyzja, o której mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z właściwymi
wojewodami. Brak stanowiska w ciągu 2 godzin od chwili przekazania wniosku
o uzgodnienie decyzji, uznaje się za dokonanie jej uzgodnienia.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88q.1

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu zapobieżenia
skutkom powodzi, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w
drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w
korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w
zbiornikach retencyjnych.

Zmiana wynikająca ze zmiany numeracji. Zmiana w treści przepisu została wprowadzona ustawą z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.).

Dostosowanie do nowej, wynikającej z Dyrektywy Powodziowej, terminologii. 

Zmiany legislacyjne, bez mian merytorycznych, wprowadzone dla zwiększenia czytelności przepisów.

Zmiana numeracji. Treść przepisu bez zmian.

Zmiana numeracji, treść przepisu bez zmian.

Konieczność ustalenia w decyzji terminu jej obowiązywania. Wniosek z konsultacji społecznych.
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Art.1 pkt 24 
/ Art.88q.2

Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, zawiesza
wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych.
Zakładom nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88r.1

Ochrona przed suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i
samorządowej.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88r.2

Ochronę przed suszą prowadzi się zgodnie z planami przeciwdziałania
skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania skutkom
suszy w regionach wodnych.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88r.3

Plany przeciwdziałania skutkom suszy, o których mowa w ust. 2,  zawierają:
1)  analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
2)  propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych
oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88r.4

Plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają także katalog działań
służących ograniczeniu skutków suszy.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88s.1

Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy przygotowuje
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki wodnej i ministrem właściwym do spraw
rozwoju wsi.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88s.2

Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych przygotowują
dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Zmiana numeracji wynikająca z rozdzielenia zagadnień związanych z ochroną przed powodzią od
przeciwdziałania skutkom suszy, wprowadzonego w celu zwiększenia czytelności przepisów
implementujących Dyrektywę Powodziową.
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Art.1 pkt 24 
/ Art.88s.3

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorzy regionalnych
zarządów gospodarki wodnej zapewniając aktywny udział wszystkich
zainteresowanych w przygotowywaniu oraz aktualizacji planów
przeciwdziałania skutkom suszy podają do publicznej wiadomości, na zasadach
i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zgłoszenia
uwag:
1) harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów
przeciwdziałania skutkom suszy; 
2) projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy, co najmniej na rok przed
rozpoczęciem okresu, którego dotyczą te plany.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88s.4

Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej materiałów źródłowych
wykorzystanych do przygotowania projektów planów przeciwdziałania
skutkom suszy odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88s.5

W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości
dokumentów, o których mowa w ust. 3, zainteresowani mogą składać
odpowiednio do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej albo
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, uwagi do ustaleń
zawartych w tych dokumentach.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88s.6

Aktualizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy dokonuje się co 6 lat.

Art.1 pkt 24 
/ Art.88s.7

Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów
przeciwdziałania skutkom suszy. 

Art.1 pkt 24 
/ Art.88t.1

W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu ograniczenia
skutków suszy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w
drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w
korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania
ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w
zbiornikach retencyjnych.

Strona 16



Art.1 pkt 24 
/ Art.88t.2

Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, zawiesza
wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych.
Zakładom nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.

Art.1 pkt 25 
/ Art.90.1.2c

 w art. 90 w ust. 1 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przygotowuje:
c) plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy;”;

Art.1 pkt 25 
/ Art.90.1.6

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz państwowej
służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących;”,

Art.1 pkt 26 
/ Art.92.3

uchyla się pkt 5,

Art.1 pkt 26 
/ 
Art.92.3.6b

6b) przygotowywanie planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach
wodnych;”,

Art.1 pkt 26 
/ Art.92.3

uchyla się pkt 9,

Art.1 pkt 26 
/ Art.92.4

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, związanym z
gospodarką wodną, dyrektor regionalnego zarządu realizuje w imieniu Prezesa
Krajowego Zarządu zadania związane z utrzymywaniem śródlądowych wód
powierzchniowych lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję inwestora w
zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym."

Art.1 pkt 26 
/ Art.92.6

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dyrektor regionalnego zarządu, dla realizacji zadań, o których mowa w ust.
4, może tworzyć jednostki organizacyjne, w trybie przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835).”;

Uściślono, że zadania dyrektora rzgw dotyczą śródlądowych wód powierzchniowych.

Zmiana spowodowana wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240).

Ze względu na nowe dokumenty planistyczne wynikajace z Dyrektywy Powodziowej nie będą sporządzane
plany ochrony przeciwpowodzowej  oraz studia ochrony przeciwpowodziowej.

Zmiana numeracji wynikająca z rozdzielenia zagadnień związanych z ochroną przed powodzią od
przeciwdziałania skutkom suszy w celu zwiększenia czytelności przepisów implementujących Dyrektywę
Powodziową.

Rozszerzenie ze względu na powołanie nowej państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących

Wynikające z art. 4 ust. 4 i 4a oraz z art. 140 ust. 2a kompetencje dyrektora rzgw w zakresie pozwoleń
wodnoprawnych wymagały wykreślenia pktu 9.
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Art.1 pkt 27 
/ Art.93.1

„Art. 93. 1. Dyrektor regionalnego zarządu jest powoływany przez ministra
właściwego do spraw gospodarki wodnej, spośród osób wyłonionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu,
po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Minister właściwy
do spraw gospodarki wodnej, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu, po
zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, odwołuje dyrektora
regionalnego zarządu.

Art.1 pkt 27 
/ Art.93.2

2. Zastępcy dyrektora regionalnego zarządu są powoływani przez Prezesa
Krajowego Zarządu spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i
konkurencyjnego naboru, na wniosek dyrektora regionalnego zarządu, po
zasięgnięciu opinii rady gospodarki wodnej regionu wodnego. Prezes
Krajowego Zarządu, na wniosek dyrektora regionalnego zarządu, po
zasięgnięciu opinii rady gospodarki wodnej regionu wodnego, odwołuje
zastępców dyrektora regionalnego zarządu.

Art.1 pkt 27 
/ Art.93.3

3.  Stanowisko dyrektora regionalnego zarządu może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach
organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi;
6) posiada kompetencje kierownicze;
7) posiada co najmniej 6-letni staż pracy na stanowiskach związanych z
zadaniami z zakresu gospodarowania wodami, w tym co najmniej 3-letni staż
pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów
publicznych.

Art.1 pkt 27 
/ Art.93.4

4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora regionalnego zarządu
umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie regionalnego
zarządu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej regionalnego zarządu i w
Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw gospodarki wodnej. 

W projekcie ustawy zawarto regulację dotyczącą naboru na stanowiska dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej i jego zastępcy. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej pełniąc funkcję
organów administracji publicznej w sprawach określonych ustawą Prawo wodne powinni oprócz wysokiej
wiedzy ogólnej, jaka jest wymagana od osób pełniących funkcje kierownicze w administracji wykazywać
się wiedzą specjalistyczną w zakresie gospodarki wodnej. Dla wyłonienia najlepszego kandydata na to
stanowisko proponuje się przyjęcie procedury naboru podobnej, jak w przypadku naboru opisanego już w
ustawie przeprowadzanego w celu obsadzenia stanowiska Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej. Nowelizacja przewiduje również wprowadzenie procedury naboru na stanowiska zastępców
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Przyjęcie zaproponowanego mechanizmu powinno
zapewnić otwartość naboru i jego konkurencyjność, a także wpłynąć na wysoki poziom przyszłych
funkcjonariuszy administracji publicznej. 

Przepis wprowadzony na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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Art.1 pkt 27 
/ Art.93.5

5. Ogłoszenie o naborze zawiera:
1) nazwę i adres regionalnego zarządu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.

Art.1 pkt 27 
/ Art.93.6

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od
dnia umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Art.1 pkt 27 
/ Art.93.7

7. Nabór na stanowisko dyrektora regionalnego zarządu przeprowadza zespół,
powołany przez Prezesa Krajowego Zarządu, liczący co najmniej 3 osoby,
których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata,
wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

Art.1 pkt 27 
/ Art.93.8

8. Ocena kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, może być
dokonana na wniosek zespołu przez osobę niebędącą jego członkiem, która
posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

Art.1 pkt 27 
/ Art.93.9

9. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 8, mają obowiązek
zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się 
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

Art.1 pkt 27 
/ Art.93.10

10. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których
przedstawia Prezesowi Krajowego Zarządu.
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Art.1 pkt 27 
/ Art.93.11

11.  Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1)   nazwę i adres regionalnego zarządu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę
kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze;
4)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6)   skład zespołu.

Art.1 pkt 
27/ 
Art.93.12

12. Ogłoszenie o wyniku naboru umieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej regionalnego zarządu i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 

Art.1 pkt 27 
/ Art.93.13

13. Ogłoszenie o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres regionalnego zarządu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu
kandydata.

Art.1 pkt 27 
/ Art.93.14

14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej ogłoszenia o naborze oraz o
wyniku tego naboru jest bezpłatne.

Art.1 pkt 26 
/ Art.93.15

15. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2,
powołuje dyrektor regionalnego zarządu.

Art.1 pkt 26 
/ Art.93.16

16. Przepisy ust 3-14 stosuje się odpowiednio do przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 2.”;

Art.1 pkt 28 
/ Art.100.2

w art. 100 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

Art.1 pkt 29 w dziale VI tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:
„Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa służba
hydrogeologiczna oraz państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących”;

Ze względu na nowe dokumenty planistyczne wynikajace z Dyrektywy Powodziowej nie będą sporządzane
plany ochrony przeciwpowodzowej  oraz studia ochrony przeciwpowodziowej.

Rozszerzenie tytułu rozdziału ze względu na powołanie nowej państwowej służby do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących
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Art.1 pkt 30 
/ Art.102.1

w art. 102: ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna wykonuje zadania
państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa,
środowiska, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i rozpoznawania zagrożeń
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub hydrosferze, a
także na potrzeby rozpoznania i kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych
kraju.”,

Art.1 pkt 30 
/ Art.102.2a 
2b

po ust. 2 dodaje się ust. 2a  i 2b w brzmieniu:
„2a. Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących
wykonuje zadania państwa w zakresie nadzoru nad stanem technicznym 
i stanem bezpieczeństwa budowli piętrzących.
2b. Kompetencje państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących nie naruszają kompetencji organów nadzoru budowlanego,
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”,

po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu:
„4b. Państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących pełni
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

4c. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej posiada i utrzymuje bazę
danych historycznych i bieżących z zakresu stanu technicznego oraz stanu
bezpieczeństwa budowli piętrzących, zgromadzoną w wyniku ujednoliconych
metod określania stanu technicznego oraz bezpieczeństwa tych budowli,
stanowiącą jednolite źródło informacji dla organów administracji rządowej.”;

Art.1 pkt 31 
/ Art.103

w art. 103 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 
„7)  prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii 
i oceanologii;
8) współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ograniczania
skutków niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze 
i hydrosferze.”;

Art.1 pkt 30 
/ Art.102.4b 
4c

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poprzez funkcjonujący w ramach swoich struktur Ośrodek
Technicznej Kontroli Zapór (OTKZ) od ok. 30 lat prowadzi pomiary, badania oraz oceny stanu
technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących I lub II klasy będących własnością Skarbu
Państwa i innych podmiotów. 

Powołanie nowej państwowej służby jest konieczne ze względu na specyfikę budowli piętrzących.
Specyfika ta powoduje to, że pomimo dobrego stanu technicznego elementów budowli inne czynniki
(zmiana warunków hydro-meteorologicznych, zmiana infrastruktury w zasięgu oddziaływania budowli
piętrzącej) mogą spowodowaćpowstanie zagrożenia bezpieczeństwa pomimo dobrego stanu technicznego.
powołanie nowej państwowej służby poprawi wiedzę o stanie budowli pietrzacych i pozwoli lepiej oceniać
i przewidywać potencjalne zagrozenia. Stan techniczny i stan bezpieczenstwa budowli piętrzacych to noie
tylko same bezpieczeństwo tych obiektów, ale również bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury znajdujacych
się w zasięgu oddziaływania budowli pietrzacych.

Przepis dodany ze względu na rozszerzenie zakresu działań realizowanych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej. 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej osłona hydrologiczno-meteorologiczna pownna dotyczyć
także środowiska i dziedzictwa kulturowego.
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po art. 103 dodaje się art. 103a w brzmieniu:
„Art. 103a. Do zadań państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących należy:
1) wykonywanie badań i pomiarów pozwalających opracować ocenę stanu
technicznego i stanu bezpieczeństwa:
a) budowli piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, zaliczonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane do I
lub II klasy,
b) budowli piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, innych niż
określone w lit. a, wskazanych przez Prezesa Krajowego Zarządu, które z
uwagi na zły stan techniczny zagrażają lub mogą zagrażć bezpieczeństwu;
2) opracowywanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli
piętrzących o których mowa w pkt 1;

3) prowadzenie bazy danych dotyczących budowli piętrzących zawierającej
dane techniczne oraz informacje o lokalizacji, stanie prawnym, stanie
technicznym i stanie bezpieczeństwa  tych budowli;
4) opracowywanie, w oparciu o wykonane oceny stanu technicznego i stanu
bezpieczeństwa budowli piętrzących, raportu o stanie bezpieczeństwa tych
budowli;
5)  wyznaczanie i weryfikacja stref zagrożenia zalaniem lub podtopieniem
terenów położonych poniżej budowli piętrzących, o których mowa w pkt 1, w
wyniku awarii lub katastrofy tych budowli;  
6) analiza i weryfikacja wytycznych w zakresie wykonywania badań,
pomiarów i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli
piętrzących, w oparciu o aktualną wiedzę techniczną;
7) organizowanie szkoleń i seminariów dotyczących bezpieczeństwa budowli
piętrzących.

Art.1 pkt 32 
/ Art.103a.2

2. Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących przekazuje:
1) wyniki badań i pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz oceny 
stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, Prezesowi
Krajowego Zarządu oraz właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu,
niezwłocznie po ich opracowaniu;
2) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Prezesowi Krajowego Zarządu oraz
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, nie później niż do dnia 31
marca każdego roku.”;

Art.1 pkt 32 
/ Art.103a.1

Dodanie przepisu jednoznacznie sprecyzuje zakres działania nowej państwowej służby do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących 
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Art.1 pkt 33 
/ Art.104

w art. 104:
 a) w ust. 1:
 - pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 „1) podstawową sieć i specjalne sieci pomiarowo-obserwacyjne;”,
 - w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) organizują, nadzorują i eksploatują podstawową sieć i specjalne sieci
pomiarowo-obserwacyjne oraz system gromadzenia, przetwarzania i wymiany
danych,”,

Art.1 pkt 33 
/ Art.104

b) w ust 2:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Podstawową sieć pomiarowo-obserwacyjną stanowią:”,
- w pkt 2 uchyla się lit. c,

Art.1 pkt 33 
/ Art.104

 c) w ust. 3:
 - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
 „Specjalne sieci pomiarowo-obserwacyjne:”,
 - dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
 „5) lotniskowe stacje meteorologiczne.”;

Art.1 pkt 34 
/ Art.104a

po art. 104 dodaje się art. 104a w brzmieniu:
„Art. 104a. Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących
posiada i utrzymuje:
1) specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia badań i pomiarów stanu
technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących;
2) system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych;
3) komórki organizacyjne, które:
a) wykonują badania i pomiary niezbędne do sporządzenia ocen stanu
technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz określenia stref
zagrożeń, o których mowa w art. 103a ust. 1 pkt 5,
b) opracowują oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli
piętrzących,
c) opracowują raport o stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących na
podstawie analizy ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli
piętrzących, o których mowa w art.103a ust. 1 pkt 1, 
d) prowadzą prace rozwojowe i metodyczne w zakresie oceny stanu
technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz w zakresie
określonym w pkt 2 i art. 103a ust. 1 pkt 1, 5 i 6.”;

Zmiany wynikające z konieczności doprecyzowania przepisów do specyfiki działalności państwowej
służby hydrologiczno-meteorologicznej.

Powołanie panmstwowej służby do spraw bezpieczenstwa budowli piętrzacych wymaga doprecyzowania
zakresu jej działania.
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Art.1 pkt 35 
/ Art.108.1

w art. 108:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Osoby wykonujące badania, pomiary, obserwacje oraz prace kontrolne na
potrzeby realizacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną,
państwową służbę hydrogeologiczną lub państwową służbę do spraw
bezpieczeństwa budowli piętrzących zadań, o których mowa w art. 103, 103a
ust. 1 lub w art. 105, a także prace związane z wykonywaniem, obsługą lub
utrzymaniem urządzeń pomiarowych służb państwowych, mają prawo do:",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany umożliwić wykonanie prac, o
których mowa w ust. 1, przez osoby upoważnione przez państwową służbę
hydrologiczno-meteorologiczną, państwową służbę hydrogeologiczną oraz
państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.”;

po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu:
„Art. 108a. 1. Wobec pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych
w ramach państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej wprowadza się
rozkład czasu pracy:
1) zmianowy - na stanowiskach, na których jest to konieczne ze względu na
szczególne warunki pracy lub warunki atmosferyczne;
2) podstawowy – na pozostałych stanowiskach.
2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej.
3. Zmianowy rozkład czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 1,
polega na wykonywaniu powierzonych im zadań nie dłużej niż przez 48
godzin, po których następuje, co najmniej 48 godzin wolnych od pracy.

Art.1 pkt 36 
/ Art.108a

W projekcie ustawy zostały doprecyzowane zapisy odnośnie funkcjonowania państwowej służby
hydrologiczno – meteorologicznej (pshm). Obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy nie uwzględniają
specyfiki pracy pshm. Na stacjach synoptycznych pracują jednoosobowe obsady, którym z przyczyn
merytorycznych nie wolno opuścić stanowiska pracy i przerwać ciągu obserwacji. Taka przerwa mogłaby
spowodować brak informacji niezbędnych do prowadzenia osłony i ostrzegania przed groźnymi zjawiskami
naturalnymi, a równocześnie nastąpiłaby nieodwracalna przerwa w gromadzeniu wieloletniego ciągu
danych. W dzisiejszych realiach, pracownik nie powinien przerwać wykonywania pracy, aż do nadejścia
zmiennika, co jest niezgodne z przepisami Kodeksu Pracy. Taka sytuacja często występuje w
wysokogórskich obserwatoriach meteorologicznych, gdzie dotarcie zmiennika jest bardzo utrudnione lub
nawet niemożliwe ze względu na trudne warunki atmosferyczne. 

Zmiana wynikająca z wprowadzenia państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących. 
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4. Podstawowy rozkład czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 1,
polega na wykonywaniu powierzonych im zadań w dobowym wymiarze czasu
pracy nieprzekraczającym 8 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 3 miesięcy.
5. Czas pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać
przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym,
nieprzekraczającym 6 miesięcy.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy
pracowników, o których mowa w ust. 1, w ramach normy czasu pracy, o której
mowa w ust. 4.”;

Art.1 pkt 37 
/ Art.109

w art. 109:
 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa służba
hydrogeologiczna oraz państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących są finansowane ze środków budżetu państwa.”,

Art.1 pkt 37 
/ Art.109

b) w ust. 2:
 - pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) utrzymanie bieżącej działalności państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej, państwowej służby hydrogeologicznej oraz państwowej
służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących;
2) utrzymanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i rozbiórka podstawowej
sieci pomiarowo-obserwacyjnej państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej oraz systemu gromadzenia, przetwarzania i wymiany
danych;”,

Art.1 pkt 37 
/ Art.109

dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii 
i oceanologii;
9) współpraca z organami administracji publicznej, w zakresie ograniczania
skutków niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze 
i hydrosferze.”,

Art.1 pkt 37 
/ Art.109

c) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) utrzymanie specjalnych sieci pomiarowo-obserwacyjnych;”,

Przepis dodany ze względu na zmianę statutu i rozrzerzenie zakresu działań realizowanych przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Także w sytuacjach występowania groźnych zjawisk naturalnych takich jak powódź, istnieje czasami, przy
nielicznej obsadzie biur prognoz lub ekip pomiarowych konieczność wykonywania pracy w ciągu okresu
dłuższego niż ustawowe 12 godzin. Ponadto proponowany zapis umożliwi zmniejszenie kosztów obsługi
stacji synoptycznych, co przy corocznym ograniczeniu finansowania służby pshm przez Budżet państwa
ma zasadnicze znaczenie. 

Zmiana wynikająca z wprowadzenia państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących. 

Zmiana redakcyjna.
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Art.1 pkt 37 
/ Art.109

d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa służba
hydrogeologiczna oraz państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli
piętrzących mogą być dofinansowywane z innych środków publicznych, na
zasadach dotyczących wykorzystania tych środków.
5. Podmioty, które dla potrzeb działalności gospodarczej lub dla realizacji
zadań, o których mowa w ust. 3, korzystają z informacji uzyskanych z:
1) podstawowej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, systemu gromadzenia,
przetwarzania i wymiany danych oraz biur prognoz hydrologicznych i biur
prognoz meteorologicznych państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej,
2) sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych państwowej służby
hydrogeologicznej,
- ponoszą koszty utrzymania, odbudowy, rozbudowy i przebudowy tych sieci
systemów i biur lub koszty wykonania tych badań, pomiarów i ocen, na
zasadach uzgodnionych przez strony w umowie.”;

Art.1 pkt 38 
/ Art.110

w art. 110:
 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właścicielem informacji zbieranych i przetwarzanych w wyniku realizacji
standardowych procedur przetwarzania informacji przez państwową służbę
hydrologiczno-meteorologicznę, państwową służbę hydrogeologiczną oraz
państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących jest Skarb
Państwa.”,

Art.1 pkt 38 
/ Art.110

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut
Geologiczny mogą odpłatnie udostępniać informacje zbierane i przetwarzane w
wyniku realizacji standardowych procedur innym odbiorcom niż określeni w
ust. 3 i 4. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód, odpowiednio, Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej albo Państwowego Instytutu Geologicznego
i są przeznaczane, odpowiednio, na pełnienie państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej albo państwowej służby hydrogeologicznej.”;

Art.1 pkt 39 
/ Art.113

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) jednolitych części wód, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, o których mowa w
art. 49b ust. 3;”

Wprowadzenie przepisu jest konsekwencją transpozycji art.7 RDW w postaci nowego art. 50a

Dostosowano zapis poprzez dopisanie państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli pietrzacych.

Ze względu na rokrocznie niewystarczające środki finansowe przekazywane przez budżetu panstwa na
działalność państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej
wprowadzono zapis mówiący o możliwości odpłatnego przekazywania informacji innym odbiorcom niż
określeni w ust.3 i 4. Dochody z tego tytułu przeznaczone byłyby na pełnienie odpowiednio państwowej
służby hydrologiczno - meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

Zmiany wynikające z wprowadzenia państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących
oraz ze zmiany statutu i rozrzerzenie zakresu działań realizowanych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej.
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Art.1 pkt 39 
Art.113

d) uchyla się ust. 5;

Art.1 pkt 40 
/ Art.113a

uchyla się art. 113a;

Art.1 pkt 44 
/ Art.116

 w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Warunki korzystania z wód zlewni sporządza się dla obszarów, dla których
w wyniku ustaleń planu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a, jest konieczne
określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich
ilości i jakości, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód"

Art.1 pkt 45 
/ Art.117

uchyla się art. 117;

Art.1 pkt 47 
/ Art.119.3.3

w art. 119
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Ministrów zatwierdza i ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:
3) plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza.”;

Art.1 pkt 49 
/ Art.122.2

w art. 122 
a) w ust. 2 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„– na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o
których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2.”,

Art.1 pkt 49 
/ Art.122.2a

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Pozwolenie wodnoprawne, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie jest
wymagane na obszarze pasa technicznego utworzonego dla morza
terytorialnego lub morskich wód wewnętrznych, z wyłączeniem ujściowych
odcinków rzek.”, 

Art.1 pkt 49 
/ Art.122.3a

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w
ust. 1 pkt 10, dotyczy także wytwórcy ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.”;

Konsekwencja zmiany numeracji wynikającej z rozdzielenia zagadnień związanych z ochroną przed
powodzią od przeciwdziałania skutkom suszy w celu zwiększenia czytelności przepisów implementujących
Dyrektywę Powodziową.

zmiana redakcyjna (zapis uzgodniony z RCL), przepisy wprowadza się w art. 113b

Zrezygnowano z potrzeby wydawania pozwoleń wodnoprawnych na czynności prowadzone na terenach
będących w kompetencji urzędów morskich.

Przepis dodany w wyniku uwag zgłoszonych przez Związek Województw RP z dnia 12 sierpnia 2009 r.

Dostosowanie do nowego, wynikającego z Dyrektywy Powodziowej, nazewnictwa obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią.

W aktualnie obowiązującym przepisie o treści: "Warunki korzystania z wód zlewni sporządza się dla
obszarów, dla których w wyniku ustaleń planu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 2, jest konieczne
określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości, w celu
osiągnięcia dobrego stanu wód"  ma miejsce błędne odesłanie do "pkt 2"

Zmiana spowodowana zastąpienia planów ochrony przeciwpowodziowej dokumentami wymaganymimi
przez dyrektywę 2007/60/WE

Ze względu na nowe dokumenty planistyczne wynikajace z Dyrektywy Powodziowej nie będą sporządzane 
studia ochrony przeciwpowodziowej.
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Art.1 pkt 50 
/ Art.123.1

w art. 123:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega się kilka zakładów,
których działalność wzajemnie się wyklucza z powodu stanu zasobów
wodnych, pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego mają
zakłady, które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia, następnie – zakłady, których korzystanie z wód
przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji wód lub poprawy
stosunków biologicznych w środowisku wodnym, a w dalszej kolejności
właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni innych obiektów, instalacji lub
urządzeń infrastruktury krytycznej.";

Art.1 pkt 50 
/ Art.123.1a

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Jeżeli jednym z zakładów ubiegających się o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego jest właściciel urządzenia wodnego koniecznego do realizacji
tego pozwolenia, pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia przysługuje temu
zakładowi.”; 

Art.1 pkt 51 
/ Art.124 
pkt 11

w art. 124 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę urządzeń pomiarowych
służb państwowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli
wydano decyzje, o których mowa w art. 88l ust. 2.”;

Art.1 pkt 52 
/ Art.127.4

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pozwolenie wodnoprawne na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz
wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub 
z obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wydaje się na okres nie dłuższy
niż 5 lat.”,

Uściślono preferencje do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji ograniczenia zasobów
wodnych.

Dodano przepis dający prawo pierwszeństwa w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zakładowi, który
jest właścicielem urządzeń niezbędnych do jego realizacji.

Dostosowanie do nowego, wynikającego z implementacji dyrektywy Powodziowej, nazewnictwa obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią.

Dostosowanie do nowego, wynikającego z implementacji dyrektywy Powodziowej, nazewnictwa obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią.
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Art.1 pkt 52 
/ Art.127.7

w art. 127:
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
jest: 
1)  wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
2)  właściciel wody; 
3) właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki
przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego;
4) właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do
wykonania urządzeń wodnych;
5) władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń
wodnych;
6) uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania
z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.”,

Art.1 pkt 52 
/ Art.127.7a, 
7b

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a-7c w brzmieniu:
„7a. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego przekracza 20, do stron innych niż:
1)  wnioskodawca,
2)  właściciel wody, 
3)  właściciel urządzeń wodnych, 
4)  uprawniony do rybactwa
– stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.”;
7b. Dyrektor regionalnego zarządu albo marszałek województwa podlega
wyłączeniu od załatwienia sprawy, której jest stroną.
7c. W przypadku, o którym mowa w ust. 7b, sprawę załatwia dyrektor
regionalnego zarządu albo marszałek województwa wyznaczeni przez Prezesa
Krajowego Zarządu.”,

Art.1 pkt 52 
/ Art.127.9

d) uchyla się ust. 9;

Stroną postępowania uznano właściciela urządzeń kanalizacyjnych do których wprowadzane będą ścieki
przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska na wniosek Związku
Województw RP.

Dodano ust. 7a - 7c z uwagi na kompetencje wynikające z art. 4 ust. 4 i 4a oraz z art. 140 ust. 2a.

Zmiana treści i numeracji. Nowe brzemienie przepisu zaproponowano w art. 127 ust.7a.
Powodem zmiany jest doszczegółowienie dokonane  w art.127 ust. 7b-c.
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Art.1 pkt 53 
/ Art.128.1

w art.128:
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ilość pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym maksymalną ilość m3 na
godzinę i średnią ilość m3 na dobę oraz maksymalną ilość m3 na rok;",
  - po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:
„1b) tryb pracy elektrowni wodnej;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i
warunki jego wykonania;”,
- pkt 9a otrzymuje brzmienie:
„9a) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w
stanie pierwotnym;”,

Art.1 pkt 53 
/ Art.128.3

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Instrukcję gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych
za pomocą urządzeń do jej piętrzenia lub na zależne od siebie korzystanie z
wód przez kilka zakładów zatwierdza się w pozwoleniu wodnoprawnym i
doręcza się właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu, właścicielowi wody
oraz zakładom, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą.”,

Art.1 pkt 53 
/ Art.128.5

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego przekazuje do
właściwego dyrektora regionalnego zarządu informację o pozwoleniu
wodnoprawnym, które wygasło z mocy prawa, zostało zmienione albo cofnięte,
albo którego wygaśnięcie zostało stwierdzone w drodze decyzji. ";

Art.1 pkt 54 
/ Art.132.1a

w art. 132:
a) po ust. 1. dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych jako
dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików typu
wektorowego lub rastrowego.”,

Wymagania odnośnie formy dokumentów, jakie składa się do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego mają na celu ułatwienie i ujednolicenie informacji jakie powinny znaleźć się w
pozwoleniu wodnoprawnym, z którego następnie wprowadzane są dane do katastru wodnego,
stanowiącego system informacyjny o korzystaniu z wód regionu wodnego.

Doprecyzowano informacje jakie powinno zawierać pozwolenie wodnoprawne, z którego dane
przekazywane są do katastru wodnego. Informacje o korzystaniu z wód wykorzystywane będą m.in. na cele
ochrony przed powodzią.

Przepis wprowadzono w celu umożliwienia dyrektorowi rzgw wprowadzania aktualizacji w katastrze
wodnym informacji o korzystaniu z wód w obszarze regionu wodnego.

Doprecyzowanie istniejących przepisów mające na celu zabezpieczenie dostępu do zasad gospodarowania
wodami na urządzeniu wodnym wszystkim podmiotom korzystającym z danego urządzenia wodnego.
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Art.1 pkt 54 
/ Art.132.2a, 
3a

b) w ust. 2:
- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 
„2a) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i
warunki jego wykonania;”,
- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem
wodnoprawnym;”,

Art.1 pkt 
54/ 
Art.132.4

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego
dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody;”,

Art.1 pkt 
54/ 
Art.132.5

d) w ust 5:
- uchyla się pkt 1a i 1b,
- po pkt 1b dodaje się pkt 1c-1e w brzmieniu:
„1c) określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego,
średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego;
1d) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji
zanieczyszczeń w ściekach lub – w przypadku ścieków przemysłowych –
dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach
masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału,
paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich
oczyszczania;
1e) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było
wymagane;”,

Art.1 pkt 54 
/ Art.132.9

e) ust.  9 otrzymuje brzmienie:
„9. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odstąpić od
niektórych wymagań dotyczących operatu, z wyłączeniem wymagania, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2a.”,

Art.1 pkt 55 
/ Art.135 
pkt 3

w art.135 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od
dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się
ostateczne.”;

Wydłużenie terminu zgodnie z postulatami zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych. Inwestorzy po
uzyskaniu wymaganych decyzji w procesie inwestycyjnym często nie mogą rozpocząć budowy urządzenia
wodnego ponieważ pozwolenie wodnoprawne uzyskiwane na początku procesu inwestycyjnego wygasło. 
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Art.1 pkt 57 
/ Art.140.2

w art. 140: 
a) w ust. 2 pkt 1a i 2 otrzymują brzmienie:
„1a) o których mowa w art. 122 ust. 1, jeżeli dotyczą korzystania z wód i
wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych
usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2) na wykonanie budowli przeciwpowodziowych;”, 

Art.1 pkt 57 
/ Art.140.2a

b)  ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Dyrektor regionalnego zarządu wydaje pozwolenia wodnoprawne w
przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń
wodnych, w całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej.”;

Art.1 pkt 57 
/ Art.140.2b

c) uchyla się ust. 2b.

w art. 153:
a) w ust. 2:
- pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) stref i obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie ustawy;”,

po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi;”,

Art.1 pkt 58 
/ Art.153.3

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokumenty planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a – 5.”;

Art.1 pkt 60 
/ Art. 156.1 
pkt 11

w art. 156 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) przestrzegania warunków obowiązujących na wałach
przeciwpowodziowych oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;”;

Art.1 pkt 61 
/ Art. 185.1

1. Do naprawienia szkód, o których mowa w ustawie, z wyłączeniem przepisów
art. 88l-88q oraz art. 88t, stosuje się przepisy art. 186-188.”; 

Art.1 pkt 58 
/ Art.153.2

Zmieniono istniejący zapis ust. 2 pkt 11 pod kątem transpozycji Art. 6 Dyrektywy 2007/60/WE, gdzie
mowa jest o mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego. Ww. mapy będą
przedstawiały obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary szczególnego zagrożenia
powodzią.

Zmiana spowodowana zmianą przepisów i ich numeracji do których odwołuje się art. 185.1

Dostosowanie do nowego, wynikającego z Dyrektywy Powodziowej, nazewnictwa obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią.

Zmieniono istniejący zapis pod kątem zmian wynikających z transpozycji Dyrektywy 2000/60/WE a
jednocześnie w wyniku transpozycji Dyrektywy 2007/60/WE zmianie ulega brzmienie punktu 2, dodaje się
punkt 2a a skreśla punkt 3, co mieści się w cytowanym zakresie.

Uściślono zapis dotyczący kompetencji dyrektora rzgw w wyniku uwag zgłoszonych przez Związek
Województw RP.
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Art.1 pkt 62 
/ Art. 190.1

w art. 190 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto wbrew postanowieniom art. 65 ust. 1 pkt 3, art. 88n ust. 1 oraz 107 ust.
2 pkt 2 wykonuje w pobliżu urządzeń wodnych lub pomiarowych roboty lub
czynności zagrażające tym urządzeniom – podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”;

Art.1 pkt 63 
/ Art. 194 
pkt 13

w art. 194 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) wykonuje na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią roboty lub
czynności utrudniające ochronę przed powodzią, zwiększające zagrożenie
powodziowe lub zanieczyszczające wody.”.

Art.2 W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn.
zm.5)) w art. 42 w ust. 2 po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:
„26a) wykonywania zadań w dziedzinie ochrony przez powodzią, o których
mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne;”.

Art.3 W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z późn. zm.6)) w art. 62:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a,
przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalności.”;
2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących
mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do
spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.”.

Dostosowanie do nowego, wynikającego z Dyrektywy Powodziowej, nazewnictwa obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią.

Poprawka uwzględniająca aktualną numerację przepisów. Treść przepisu bez zmian.

Przepisy zmieniające inne ustawy w stosunku do zaproponownego projektu ustawy o zmianie ustawy -
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
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Art.4 W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 400a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów
zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skutkom suszy
oraz tworzenie i utrzymanie katastru wodnego;”;
2) w art. 401c ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa
kwoty przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o
koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na:
1) finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej
kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych;
2) przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla
środowiska.”.

Art.5 W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.8)), wprowadza się
następujące zmiany:
1) w art. 10 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych;”;

Art.5 2) w art. 11 w pkt 6 lit. i otrzymuje brzmienie:
„i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie
zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,”;

Art.5 3) w art. 15 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz
obszarów osuwania się mas ziemnych;”;

Art.5 4) w art. 39 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;”;
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Art.5 5) w art. 53 w ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnejwodnej – w
odniesieniu do:
a) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do
wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
b) obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne (Dz. U. Nr z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póżn. zm. 3)), w
zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;”.

Art.6 W ustawie z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz.1087) uchyla się art. 20.

Art.14 Art. 14. Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią określone przez 
właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie 
przepisów dotychczasowych:
1)  zawarte w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa,  miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy – uznaje się za obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy, o 
której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 
uwzględnienia, odpowiednio, w tych dokumentach obszarów, o których mowa 
w art. 88d ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą;
2)  uwzględnia się przy sporządzaniu koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa,  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 9 ust. 1 
pkt 6c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
oraz decyzji o warunkach zabudowy, do dnia przekazania map 
zagrożenia powodziowego organom sporządzającym te dokumenty 
i uznaje się za obszary szczególnego zagrożenia powodzią,     

Przepisy przejściowe.

Przepisy zawarte w art.. 20 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. dot. opracowywania planów
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy uwzględnia się w przedmiotowym projekcie
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Art.15 Art. 15. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz zastępcy
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, powołani na podstawie
przepisów dotychczasowych, pełnią swoje funkcje do dnia powołania,
odpowiednio, dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz
zastępców dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, na
podstawie art. 93 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą. 

Art.16 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych sporządzony przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za Krajowy program
oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art.
1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art.17 Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.18 Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na postawie art. 83 ust. 2,
oraz art. 88 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc przez okres, na
który zostały wydane.  

Art.19 Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 38a ust. 3 i 6
ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 oraz art. 38d
ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.20 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
art. 1 pkt 20 lit b, których wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia
ogłoszenia.

09/52rch

Przepis wynikający z zasad techniki legisalcyjnej.

Strona 36



 1

Projekt 3.IX.2010 
 

 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia . . . . . . . . . . . . . . .  

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych2) 

Na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3))  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, w tym: 

1) sposób klasyfikacji: 

a) elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych,  

w oparciu o wchodzące w ich skład wskaźniki jakości, dla poszczególnych 

kategorii jednolitych części wód, uwzględniający różne typy wód 

powierzchniowych, 

b) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach 

naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach 

przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, uwzględniający klasyfikację 

elementów, o których mowa w lit. a, 

c) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód 

powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych, uwzględniający klasyfikację elementów, o których mowa  

w lit. a, 

d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe 

normy jakości dla substancji priorytetowych oraz dla innych zanieczyszczeń, 

służących klasyfikacji tego stanu; 

2) sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości, o których mowa w pkt 1 

lit. a; 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 
2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. L 327 
z 22.12.2000, str. 1) oraz dyrektywy 2008/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 
82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady. (Dz. Urz. L 348 z 24.12.2008, str. 84-97). 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.  
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz.125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147,  
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238,  Nr 181, poz.1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505,  
z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620. 
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3) sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych; 

4) sposób prezentacji wyników klasyfikacji: 

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym 

mowa w pkt 1 lit. b, 

b) potencjału ekologicznego sztucznych jednolitych części wód 

powierzchniowych, o którym mowa w pkt 1 lit. c, 

c) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, o którym 

mowa w pkt 1 lit. d; 

5) częstotliwość dokonywania: 

a) klasyfikacji poszczególnych elementów, o których mowa w pkt 1 lit. a, 

b) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu     

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. 

 

§ 2. 1. Elementy fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne klasyfikuje 

się na podstawie kryteriów wyrażonych jako wartości graniczne wskaźników jakości 

wód, z uwzględnieniem typów wód powierzchniowych. 

2. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, 

odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, 

takich jak struga, strumień, potok oraz rzeka, są określone w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia. 

3. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, 

odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak jezioro i inny 

naturalny zbiornik wodny, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

4. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, 

odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak morskie wody 

wewnętrzne oraz wody przejściowe, są określone w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia. 

5. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1, 

odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody 

przybrzeżne, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia. 

6. Wartości graniczne wskaźników jakości wód, o których mowa w ust. 1,  

z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne 

zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) odnoszące się do dobrego  

i wyższego niż dobry stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, 

są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

 

§ 3. 1. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach 

naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach przejściowych 
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oraz wodach przybrzeżnych, klasyfikuje się na podstawie wyników klasyfikacji 

elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych. 

2. Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób interpretacji wyników 

badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, 

biologicznych i hydromorfologicznych jest określony w załączniku nr 6 do 

rozporządzenia. 

 

§ 4. 1. Potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych 

sztucznych i silnie zmienionych klasyfikuje się na podstawie wyników klasyfikacji 

elementów fizykochemicznych, biologicznych, hydromorfologicznych. 

2. Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych, o którym mowa w ust.1, oraz 

sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład 

elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych jest określony 

w załączniku nr 7 do rozporządzenia. 

 

§ 5. 1. Stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się 

na podstawie chemicznych wskaźników jakości wód, w tym substancji 

priorytetowych. 

2. Środowiskowe normy jakości dla chemicznych wskaźników jakości wód, o 

których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia. 

3. Sposób klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 9 do 

rozporządzenia. 

 

§ 6. 1. Stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się, porównując 

wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych  

z wynikami klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. 

2. Stan jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie 

zmienionych ocenia się, porównując wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego  

z wynikami klasyfikacji stanu chemicznego tych jednolitych części wód. 

3. Sposób oceny stanu jednolitych części wód, o których mowa w ust. 1 i 2, jest 

określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia. 

 

§ 7. 1. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego   

i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych przedstawia się na 

mapie prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
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ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych,  

z wykorzystaniem kolorów. 

2. Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych jest 

określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia. 

 

§ 8. 1. Klasyfikacji poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych 

i hydromorfologicznych w każdym operacyjnym punkcie pomiarowo-kontrolnym 

monitoringu operacyjnego dokonuje się z następującą częstotliwością: 

1) corocznie, do końca I kwartału, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 

wykonywane były badania – w przypadku klasyfikacji wszystkich wskaźników jakości 

wody oznaczanych w punkcie pomiarowo-kontrolnym oraz klasyfikacji grup 

wskaźników jakości wód; 

2) corocznie, do końca I półrocza, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym 

wykonywane były badania – w przypadku: 

a) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego jednolitych części 

wód powierzchniowych i stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych, 

b) oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

2. Klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych w każdym operacyjnym 

punkcie pomiarowo-kontrolnym dokonuje się z częstotliwością określoną w ust. 1. 

 

§ 9. Klasyfikacji poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych,  

i hydromorfologicznych oraz klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych  

w każdym punkcie pomiarowo-kontrolnym monitoringu diagnostycznego dokonuje się 

co najmniej co 6 lat, do końca I półrocza, po zakończeniu okresu, w którym 

wykonywane były badania – w przypadku: 

1) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych; 

2) oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

 

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4) 

MINISTER ŚRODOWISKA 
 

________________________ 

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008), które na podstawie art. 19 
ustawy z dnia . . . . . . . 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. Nr. . . . , poz. . . . ) utraciło moc z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 



 5

Załączniki 
do rozporządzenia Ministra Środowiska 

                                                                                                                                              z dnia . . . . . . . . . . . . . (poz. ....) 

 
Załącznik nr 1 

 

Wartości graniczne wskaźników jakości wód odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, 

takich jak struga, strumień, potok, rzeka 

 
Numer 

wskaźnika 
jakości wód 

Nazwa wskaźnika jakości wód Jednostka 
Wartość graniczna wskaźnika jakości wód, właściwa dla klasy: 

I II III IV V 

1 Elementy biologiczne
1.1 Fitoplankton  

1.1.1 
Chlorofil „a” 1) µg/l < 20 ≤ 35 ≤ 50 ≤ 65 > 65 

Chlorofil „a” 2) µg/l < 25 ≤ 60 ≤ 95 ≤130 >130 
1.2 Fitobentos  

1.2.1 

Wskaźnik okrzemkowy IO 3)  - > 0,75 ≥ 0,55 ≥ 0,35 ≥ 0,15 < 0,15 
Wskaźnik okrzemkowy IO 4)  - > 0,70 ≥ 0,50 ≥ 0,30 ≥ 0,15 < 0,15 
Wskaźnik okrzemkowy IO 5)  - > 0,70 ≥ 0,50 ≥ 0,30 ≥ 0,15 < 0,15 
Wskaźnik okrzemkowy IO 6)  - > 0,65 ≥ 0,50 ≥ 0,30 ≥ 0,15 < 0,15 

1.3 Makrofity   

1.3.1 
Makrofitowy Indeks Rzeczny 7)  - ≥ 44,5 ≥ 35 ≥ 25,4 ≥ 15,8 < 15,8 
Makrofitowy Indeks Rzeczny 8)  - ≥ 47,1 ≥ 36,8 ≥ 26,5 ≥ 16,2 < 16,2 
Makrofitowy Indeks Rzeczny 2) - ≥ 37,9 ≥ 35 ≥ 32,1 ≥ 29,2 < 29,2 

1.4 
Makrobezkręgowce 
bentosowe 

Element nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania) 

1.5 Ichtiofauna Element nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania) 
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2 Elementy hydromorfologiczne (wspierające element biologiczny) 
2.1 Reżim hydrologiczny  

2.1.1.a 
Ilość i dynamika przepływu 
wody 

Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością graniczną I klasy 
jakości wody są wielkość i dynamika przepływu oraz wynikające z nich połączenie z wodami 
podziemnymi odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżonym do tych 
warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się. 2.1.2 

Połączenie z częściami 
wód podziemnych 

2.2 Ciągłość strugi, strumienia, potoku lub rzeki  
2.2.1 Liczba i rodzaj barier Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością graniczną I klasy 

jakości wody jest ciągłość jednolitej części wód niezakłócona na skutek działalności 
antropogenicznych i pozwalająca na niezakłóconą migrację organizmów wodnych i transport 
osadów. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się. 

2.2.2 
Zapewnienie przejścia dla 
organizmów wodnych 

2.3 Warunki morfologiczne

2.3.1.a 
Głębokość strugi, 
strumienia, potoku lub rzeki 
i zmienność szerokości Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością graniczną I klasy 

jakości wody są kształty koryta, zmienność szerokości i głębokości, prędkości przepływu, warunki 
podłoża oraz warunki i struktura stref nadbrzeżnych odpowiadające całkowicie warunkom 
niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie 
ustala się. 

2.3.2.a 
Struktura i podłoże koryta 
strugi, strumienia, potoku 
lub rzeki 

2.3.3.a 
Struktura strefy 
nadbrzeżnej 

2.3.4.a Szybkość prądu 
3. Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny) 
3.1 Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne 

3.1.1 Temperatura wody oC ≤ 22 ≤ 24 
Wartości granicznych nie ustala się 

3.1.5 Zawiesina ogólna mg/l ≤ 25 ≤ 50 

3.2 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne 

3.2.1 Tlen rozpuszczony mg O2/l ≥ 7 ≥ 5 

Wartości granicznych nie ustala się 

3.2.2 
Pięciodobowe zapotrzebo-
wanie tlenu (BZT5) 

mg O2/l ≤ 3 ≤ 6 

3.2.3 
Chemiczne zapotrzebo-
wanie tlenu ChZT- Mn  

mg O2/l ≤ 6 ≤ 12 

3.2.4 Ogólny węgiel organiczny  mg C/l ≤ 10 ≤ 15 

3.2.6 
Chemiczne zapotrzebo-
wanie tlenu ChZT- Cr  

mg O2/l ≤ 10 ≤ 20 

3.3 Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie 
3.3.2 Przewodność w 20 °C S/cm ≤ 600 ≤ 1000 

Wartości granicznych nie ustala się 
3.3.3 Substancje rozpuszczone mg/l ≤ 500 ≤ 800 
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3.3.4 Siarczany  mg SO4/l ≤ 150 ≤ 250 
3.3.5 Chlorki  mg Cl/l ≤ 200 ≤ 300 
3.3.6 Wapń mg Ca/l ≤ 100 9) ≤ 200 9) 
3.3.7 Magnez mg Mg/l ≤ 50 9) ≤ 100 9) 

3.3.8 
Twardość ogólna 10) mg CaCO3/l ≤ 200 ≤ 300  
Twardość ogólna 11) mg CaCO3/l ≤ 300 ≤ 500  

3.4 Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia) 
3.4.1 Odczyn pH pH 6-8,5 6-9 Wartości granicznych nie ustala się 

3.4.2 
Zasadowość ogólna 10) mg CaCO3/l ≤ 100 ≤ 150  
Zasadowość ogólna 11) mg CaCO3/l ≤ 150 ≤ 250  

3.5 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)
3.5.1 Azot amonowy mg N-NH4/l ≤ 0,78 ≤ 1,56 

Wartości granicznych nie ustala się 

3.5.2 Azot Kjeldahla (N org+NH4) mg N/l ≤ 1 ≤ 2 
3.5.3 Azot azotanowy mg N-NO3/l ≤ 2,2 ≤ 5 
3.5.5 Azot ogólny  mg N/l ≤ 5 ≤ 10 
3.5.6 Fosforany mg P PO4/l ≤ 0,31 
3.5.7 Fosfor ogólny  mg P/l ≤ 0,2 ≤ 0,4 

 

Objaśnienia: 
1) Dla cieków naturalnych typu 1): 19, 20, 24, oraz 25; obszar zlewni ≥5000km2. 
2) Dla cieków naturalnych typu 21. 
3) Dla cieków naturalnych typu: 1, 2, oraz 3. 
4) Dla cieków naturalnych typu: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, oraz 15. 
5) Dla cieków naturalnych typu: 16, 17, 18, 23, oraz 26 
6) Dla cieków naturalnych typu: 19, 20, 24, oraz 25; obszar zlewni powinien być mniejszy niż 5000 km2. 
7) Dla cieków naturalnych typu: 16, 17, 19, 22, 23, 24 oraz 25.. 
8) Dla cieków naturalnych typu: 18 oraz 20. 
9) Podane wartości graniczne odnoszą się do formy rozpuszczonej metali. 
10) Dla cieków naturalnych typu: 1, 3, 4, 5, 8, oraz 10. 
11) Dla cieków naturalnych typu: 2, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, oraz 26. 
 

 
 

                                                 
1 Typy wód powierzchniowych z podziałem na kategorie są określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018). 
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Załącznik nr 2 
 

Wartości graniczne wskaźników jakości wód odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak jezioro i inny 

naturalny zbiornik wodny 

 
Numer 

wskaźnika 
jakości wód 

Nazwa wskaźnika jakości wód Jednostka 
Wartość graniczna wskaźnika jakości wód, właściwa dla klasy: 

Uwagi 
I II III IV V 

1. Elementy biologiczne 
1.1 Fitoplankton  

1.1.1 

Chlorofil „a” 
 

Współczynnik Schindlera <2 1) 
 

µg/l
< 5  ≤ 8 ≤ 11 ≤ 16  > 16 

Wartość 
średnia 3) 

 
Współczynnik Schindlera >2 1) 

 
µg/l

< 7  ≤ 13 ≤ 21 ≤ 33  > 33 
Wartość 
średnia 3) 

 
Współczynnik Schindlera <2 2) 

 
µg/l

< 10  ≤ 19  ≤ 30 ≤ 42  > 42 
Wartość 
średnia 3) 

 
Współczynnik Schindlera >2 2) 

 
µg/l

< 10   ≤ 23 ≤ 40 ≤ 68  > 68 
Wartość 
średnia 3) 

1.2 Fitobentos  

1.2.1 
Wskaźnik okrzemkowy dla 
jezior IOJ   

   - > 0,80 ≥ 0,60 ≥ 0,40 ≥ 0,15 < 0,15  - 

1.3 Makrofity   

1.3.1 

Makrofitowy Indeks Stanu 
ekologicznego 4)  

- ≥ 0,680 ≥ 0,340 ≥ 0,170 ≥ 0,090 < 0,090 - 

Makrofitowy Indeks Stanu 
ekologicznego 5) 

- ≥ 0,680   ≥ 0,270 ≥ 0,110 ≥ 0,050 < 0,050 - 

1.4 
Makrobezkręgowce 
bentosowe 

Element nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania) 

1.5 Ichtiofauna Element nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania) 
2. Elementy hydromorfologiczne (wspierające element biologiczny) 
2.1 Reżim hydrologiczny 

2.1.1.a 
Wielkość i dynamika przepływu 
wody, poziom 

 
Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, iż wartością graniczną I klasy są 
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2.1.2 
Połączenie z częściami wód 
podziemnych 

wielkość i dynamika przepływu, poziom, czas retencji oraz wynikające z nich połączenie z wodami 
podziemnymi odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości 
granicznych dla pozostałych klas nie ustala się. 2.1.3 Czas retencji 

2.3 Warunki morfologiczne
2.3.1.b Zmienność głębokości 

Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością graniczną I klasy są 
zmienność głębokości jednolitej części wód, ilość i struktura podłoża oraz struktura i stan strefy brzegowej 
odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych 
dla pozostałych klas nie ustala się. 

2.3.2.b 
Struktura ilościowa i podłoże 
dna  

2.3.3.b 
Struktura brzegu jeziora oraz 
innego naturalnego lub   
sztucznego zbiornika wodnego 

3. Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny) 
3.1 Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne 

3.1.4 

Przezroczystość – widzialność 
krążka Secchiego  

 

 
Współczynnik Schindlera <2 1) m ≥ 2,5 

Wartości granicznych nie ustala się 

Wartość 
średnia 3) 

 
Współczynnik Schindlera >2 1) m ≥ 1,7 

Wartość 
średnia 3) 

 
Współczynnik Schindlera <2 2) m ≥ 1,5 

Wartość 
średnia 3) 

 
Współczynnik Schindlera >2 2) m ≥ 1 

Wartość 
średnia 3) 

3.2 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne 
3.2.1 Tlen rozpuszczony 6) mg O2/l ≥ 4 

Wartości granicznych nie ustala się 
 

3.2.5 
Średnie nasycenie tlenem 
hypolimnionu  

% ≥ 10  

3.3 Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie 

3.3.2 Przewodność w 20 °C  S/cm ≤ 600 7) Wartości granicznych nie ustala się 
Wartość 
średnia 3) 

3.5 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne) 

3.5.5 

Azot ogólny (całkowity)   

Wartości granicznych nie ustala się 

 
 
Współczynnik Schindlera <2 1) mg N/l ≤ 1,5 

Wartość 
średnia 3) 

 
Współczynnik Schindlera >2 1) mg N/l ≤ 2,0 

Wartość 
średnia 3) 

 
Współczynnik Schindlera <2 2) mg N/l ≤ 1,6 

Wartość 
średnia 3) 
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Współczynnik Schindlera >2 2) mg N/l ≤ 2,5 

Wartość 
średnia 3) 

3.5.7 

Fosfor ogólny   
 
Współczynnik Schindlera <2 1) mg P/l ≤ 0,060 

Wartość 
średnia 3) 

 
Współczynnik Schindlera >2 1) mg P/l ≤ 0,090 

Wartość 
średnia 3) 

 
Współczynnik Schindlera <2 2) mg P/l ≤ 0,100 

Wartość 
średnia 3) 

 
Współczynnik Schindlera >2 2) mg P/l ≤ 0,120 

Wartość 
średnia 3) 

 

Objaśnienia: 
1) Dla jezior stratyfikowanych. 
2) Dla jezior niestratyfikowanych. 
3) Średnia arytmetyczna z wyników badań uzyskanych na jednym stanowisku pomiarowym. 
4) Dla jezior ramienicowych głębokich. 
5) Dla jezior ramienicowych płytkich. 
6) Latem nad dnem w jeziorach niestratyfikowanych. 
7) Podane wartości graniczne odnoszą się do formy rozpuszczonej metali. 
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Załącznik nr 3 
 
Wartości graniczne wskaźników jakości wód, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak morskie wody 

wewnętrzne oraz wody przejściowe 
 

Numer 
wskaźnika 
jakości wód 

Nazwa wskaźnika jakości wód Jednostka 
Wartość graniczna wskaźnika jakości wód, właściwa dla klasy: 

I II III IV V 

1 Elementy biologiczne
1.1 Fitoplankton 

1.1.1 

Chlorofil „a” 1)  µg/l < 1,94 2) ≤ 3,76 2) ≤ 5,58 2) ≤ 7,40 2) > 7,40 2) 
Chlorofil „a” 3) µg/l < 2,50 2) ≤ 5,50 2) ≤ 8,75 2) ≤ 15,25 2) > 15,25 2) 
Chlorofil „a” 4)  µg/l < 5 5) ≤ 7,50 5) ≤ 15 5) ≤ 25 5) > 25 5) 
Chlorofil „a” 6) µg/l < 2,50 5) ≤ 3,80 5) ≤ 5,10 5) ≤ 7,70 5) > 7,70 5) 
Chlorofil „a” 7) µg/l < 15 5) ≤ 23,20 5) ≤ 31,30 5) ≤ 50 5) > 50 5) 
Chlorofil „a” 8) µg/l < 10 5) ≤ 20 5) ≤ 30 5) ≤ 40 5) > 40 5) 
Chlorofil „a” 9) µg/l < 1,20 5) ≤ 2 5) ≤ 2,80 5) ≤ 4,30 5) > 4,30 5) 

1.4 
Makroglony i 
okrytozalążkowe 

 

1.4.1 
Wskaźnik SM 9) - ≥ 2,97 ≥ 1,98 ≥ 0,99 ≥ 0,33 < 0,33 
Wskaźnik SM 10) - ≥ 4,41 ≥ 3,43 ≥ 1,96 ≥ 0,98 < 0,98 

1.5 
Makrobezkręgowce 
bentosowe 

 

1.5.1 Multimetryczny indeks B - > 3,72 ≥ 3,18 ≥ 2,70 ≥ 1,91 < 1,91 
1.6 Ichtiofauna Element nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania) 
2. Elementy hydromorfologiczne (wspierające element biologiczny) 
2.1 Reżim hydrologiczny 

2.1.1.b 

Przepływ wody słodkiej (bilans 
hydrologiczny, w tym: dopływy 
słodkiej wody, czas retencji  
i wymiana, zmienne 
meteorologiczne) 

Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością 
graniczną I klasy jest system przepływu wód słodkich odpowiadający całkowicie warunkom 
niezakłóconym lub zbliżony do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas 
nie ustala się. 

2.3 Warunki morfologiczne

2.3.1.c 
Zmienność głębokości (kształt 
basenu) 

Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością 
graniczną I klasy są zmienność głębokości, warunki podłoża oraz warunki i stan stref 
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2.3.2.c 

Struktura ilościowa i podłoże 
dna (wielkość cząstek, 
zawartość związków 
organicznych) 

pływów odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych 
warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się. 

2.3.4.b 
Struktura pasma pływów 
(pokrycie roślinne, skład 
roślinności) 

3. Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny) 
3.1 Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne 

3.1.4 

Przezroczystość – widzialność 
krążka Secchiego 1)  

m > 6 2) > 4,5 2) 

Wartości granicznych nie ustala się 

Przezroczystość – 
widzialność krążka Secchiego 3) m > 4 2) > 3 2) 

Przezroczystość – widzialność 
krążka Secchiego 4) 

m > 5 5) > 3,75 5) 

Przezroczystość – widzialność 
krążka Secchiego 6)  

m > 6 5) > 4,5 5) 

Przezroczystość – widzialność 
krążka Secchiego 7) 

m > 1 5) > 0,75 5) 

Przezroczystość – widzialność 
krążka Secchiego 8)  

m > 2,5 5) > 1,9 5) 

Przezroczystość – widzialność 
krążka Secchiego 5), 9) 

m - - 

3.2 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne 
3.2.1 Tlen rozpuszczony przy dnie mg O2/l > 6 2) > 4,2 2) 

Wartości granicznych nie ustala się 
3.2.2 

Pięciodobowe zapotrzebowanie 
tlenu (BZT5)

 mg O2/l ≤ 2 ≤ 4 

3.2.4 Ogólny węgiel organiczny mg C/l ≤ 5 ≤ 10 

3.2.5 
Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 
m) % 90-110 2) 80-120 2) 

3.3 Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie 
3.3.1 Zasolenie    Wartości granicznych nie ustala się 
3.4 Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia) 

3.4.1 Odczyn pH 1), 3), 4), 6), 7), 8), 9) pH 7,0-8,0 7,0-8,8 Wartości granicznych nie ustala się 
3.5 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne) 

3.5.1 
Azot amonowy 7) 

mg N NH4/l < 0,10 5), 12) < 0,15 5), 12) 

Wartości granicznych nie ustala się 
Azot amonowy 8) 

mg N NH4/l < 0,04 5), 12) < 0,06 5), 12) 
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3.5.3 

Azot azotanowy 1) 
mg N NO3/l < 0,08 11), 12) < 0,12 11), 12) 

Wartości granicznych nie ustala się 

Azot azotanowy 3) 
mg N NO3/l < 0,11 11), 12) < 0,17 11), 12) 

Azot azotanowy 4) 
mg N NO3/l < 0,18 5), 12) < 0,27 5), 12) 

Azot azotanowy 6) 
mg N NO3/l < 0,10 5), 12) < 0,15 5), 12) 

Azot azotanowy 7) 
mg N NO3/l < 0,20 5), 12) < 0,30 5), 12) 

Azot azotanowy 8) 
mg N NO3/l < 0,60 5), 12) < 0,90 5), 12) 

Azot azotanowy 9) 
mg N NO3/l < 0,007 5), 12) < 0,011 5), 12) 

3.5.5 

Azot ogólny 1), 3)  mg N/l < 0,25 2), 12) < 0,40 2), 12) 

Wartości granicznych nie ustala się 

Azot ogólny 4) mg N/l < 0,35 5), 12) < 0,53 5), 12) 

Azot ogólny 6)  mg N/l < 0,18 2), 12) < 0,27 2), 12) 

Azot ogólny 7) mg N/l < 0,65 5), 12) < 0,98 5), 12) 

Azot ogólny 8) mg N/l < 1,25 5), 12) < 1,90 5), 12) 

Azot ogólny 9) mg N/l < 0,20 5), 12) < 0,30 5), 12) 

3.5.9 

Azot mineralny 1) (N NO3+ NNO2 

+ N NH4) 
mg N/l < 0,10 11), 12) < 0,15 11), 12) 

Wartości granicznych nie ustala się 

Azot mineralny 3) (N NO3+ NNO2 

+ N NH4) 
mg N/l < 0,15 11), 12) < 0,25 11), 12) 

Azot mineralny 4) N NO3+ NNO2 + 
N NH4) 

mg N/l < 0,21 12) < 0,32 12) 

Azot mineralny 6) (N NO3+ NNO2 

+ N NH4)
 mg N/l < 0,12 5), 12) < 0,18 5), 12) 

Azot mineralny 7) (N NO3+ NNO2 

+ N NH4)
 mg N/l < 0,25 5), 12) < 0,38 5), 12) 

Azot mineralny 8) (N NO3+ NNO2 

+ N NH4)
 mg N/l < 0,70 5), 12) < 1,05 5), 12) 

Azot mineralny 9) (N NO3+ NNO2 

+ N NH4)
 mg N/l < 0,017 5), 12) < 0,026 5), 12) 

3.5.6 
 

Fosforany 1), 3)  mg P PO4/l 
< 0,022 11), 12), 

13) 
< 0,035 11), 

12), 13) 

Wartości granicznych nie ustala się 
 

Fosforany 4)  
mg P PO4/l < 0,022 5), 12) < 0,035 5), 12) 

Fosforany 6) 
mg P PO4/l < 0,022 5), 12) < 0,035 5), 12) 

Fosforany 7) 
mg P PO4/l 

< 0,030 5), 12), 

13) 
< 0,045 5), 12), 

13) 
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Fosforany 8) 
mg P PO4/l 

< 0,06 5), 12), 

13) 
< 0,09 5), 12), 

13) 

Fosforany 9) 
mg P PO4/l 

< 0,002 5), 12), 

13) 
< 0,003 5), 12), 

13) 

3.5.7 

Fosfor ogólny 1)  mg P/l < 0,022 2), 12) < 0,035 2), 12) 

Wartości granicznych nie ustala się 

Fosfor ogólny 3)  mg P/l < 0,030 2), 12) < 0,045 2), 12) 

Fosfor ogólny 4) mg P/l < 0,031 5), 12) < 0,045 5), 12) 

Fosfor ogólny 6)  mg P/l < 0,028 5), 12) < 0,032 5), 12) 

Fosfor ogólny 7) mg P/l < 0,080 5), 12) < 0,120 5), 12) 

Fosfor ogólny 8) mg P/l < 0,10 5), 12) < 0,15 5), 12) 

Fosfor ogólny 9) mg P/l < 0,020 5), 12) < 0,030 5), 12) 
 

Objaśnienia: 
1) Dla akwenu morskich wód wewnętrznych w obszarze Zatoki Gdańskiej (wewnętrzna Zatoka Gdańska i zewnętrzna Zatoka Pucka). 
2) Wartości średnie z pomiarów w miesiącach V-IX. 
3) Dla akwenu wód przejściowych w obszarze ujściowym Wisły w Zatoce Gdańskiej. 
4) Dla akwenu wód przejściowych w obszarze ujściowym Świny w Zatoce Pomorskiej. 
5) Wartości średnie roczne. 
6) Dla akwenu wód przejściowych w obszarze ujściowym Dziwny w Zatoce Pomorskiej. 
7) Dla akwenu Zalewu Wiślanego. 
8) Dla akwenu Zalewu Szczecińskiego. 
9) Dla akwenu Zalewu Puckiego. 
10) Dla akwenu zewnętrznej Zatoki Puckiej. 
11) Wartości średnie z pomiarów w miesiącach I-III. 
12) Wartości średnie z całej kolumny wody. 
13) Podane wartości dotyczą ortofosforanów. 
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Załącznik nr 4 
 

Wartości graniczne wskaźników jakości wód, odnoszące się do jednolitych części wód powierzchniowych, takich jak wody 
przybrzeżne 

 
Numer 

wskaźnika 
jakości wód 

Nazwa wskaźnika jakości wód Jednostka 
Wartość graniczna wskaźnika jakości wód, właściwa dla klasy: 

I II III IV V 

1 Elementy biologiczne
1.1 Fitoplankton       

1.1.1 
Chlorofil „a” 1), 2)  µg/l < 2,10 3) ≤ 3,15 3) ≤ 4,20 3) ≤ 6,25 3) >6,25 3) 
Chlorofil „a” 4) µg/l < 1,50 3) ≤ 1,90 3) ≤ 2,30 3) ≤ 3,10 3) >3,10 3) 
Chlorofil „a” 2)  µg/l < 2,10 5) ≤ 3,15 5) ≤ 4,20 5) ≤ 6,25 5) >6,25 5) 

1.4 
Makroglony i 
okrytozalążkowe 

Element nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania) 

1.5 
Makrobezkręgowce 
bentosowe 

 

1.5.1 Multimetryczny indeks B - > 3,72 ≥ 3,18 ≥ 2,70 ≥ 1,91 < 1,91 
2. Elementy hydromorfologiczne (wspierające element biologiczny) 
2.1 Reżim hydrologiczny 

2.1.1.b 

Przepływ wody słodkiej (bilans 
hydrologiczny, w tym: dopływy 
słodkiej wody, czas retencji i 
wymiana, zmienne 
meteorologiczne) 

Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością graniczną I 
klasy są przepływ wód słodkich oraz kierunek i prędkość dominujących prądów odpowiadające 
całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla 
pozostałych klas nie ustala się. 

2.1.2 Kierunek dominujących prądów 
2.1.3 Ekspozycja na fale 
2.3 Warunki morfologiczne 

2.3.1.d Zmienna głębokość (topografia)

Do czasu ustalenia liczbowych wartości granicznych należy przyjąć, że wartością graniczną I 
klasy są zmienność głębokości, struktura i substrat podłoża wybrzeża oraz struktura i stan stref 
pływów odpowiadające całkowicie warunkom niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. 
Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się. 

2.3.2.c 

Struktura ilościowa i podłoże 
dna (wielkość cząstek, 
zawartość związków 
organicznych) 

2.3.4.b 
Struktura pasma pływów 
(pokrycie roślinne, skład 
roślinności) 
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3 Elementy fizykochemiczne (wspierające element biologiczny) 
3.1 Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne 

3.1.4 

Przezroczystość – Widzialność 
krążka Secchiego 1)  

m > 4,7 3) > 3,5 3) 

Wartości granicznych nie ustala się 
Przezroczystość – Widzialność 
krążka Secchiego 3), 4)  

m - - 

Przezroczystość – Widzialność 
krążka Secchiego 2)  

m > 5,0 5) > 3,8 5) 

3.2 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia organiczne 

3.2.1 
Tlen rozpuszczony przy dnie 2) mg O2/l > 6,0 5) > 4,2 5) 

Wartości granicznych nie ustala się 

Tlen rozpuszczony przy dnie mg O2/l > 6,0 3) > 4,2 3) 

3.2.2 
Pięciodobowe zapotrzebowanie 
tlenu (BZT5)

 mg O2/l ≤ 2 ≤ 4 

3.2.4 Ogólny węgiel organiczny mg C/l ≤ 5 ≤ 10 

3.2.5 

Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 
m) 2)  

% 90-110 5) 80-120 5) 

Nasycenie tlenem (warstwa 0-5 
m) % 90-110 3) 80-120 3) 

3.3 Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie 
3.3.1 Zasolenie    Wartości granicznych nie ustala się 
3.4 Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia) 

3.4.1 Odczyn pH pH 7,0-8,0 7,0-8,8 Wartości granicznych nie ustala się 
3.5 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne)

3.5.3 

Azot azotanowy 1)  
mg N NO3/l < 0,08 6), 7) < 0,12 6), 7) 

Wartości granicznych nie ustala się 

Azot azotanowy 4) 
mg N NO3/l < 0,05 6), 7) < 0,08 6), 7) 

Azot azotanowy 2) 
mg N NO3/l < 0,10 5), 7) < 0,15 5), 7) 

3.5.5 
Azot ogólny 1) mg N/l < 0,25 3), 7) < 0,40 3), 7) 
Azot ogólny 4) mg N/l < 0,20 3), 7) < 0,30 3), 7) 

Azot ogólny 2) mg N/l < 0,25 5), 7) < 0,40 5), 7) 

3.5.9 

Azot mineralny 1) (N NO3+ NNO2 

+ N NH4)
 mg N/l < 0,10 6), 7) < 0,15 6), 7) 

Azot mineralny 4) (N NO3+ NNO2 

+ N NH4)
 mg N/l < 0,06 6), 7) < 0,10 6), 7) 

Azot mineralny 2) (N NO3+ NNO2 

+ N NH4)
 mg N/l < 0,15 5), 7) < 0,23 5), 7) 

3.5.6 Fosforany 1) mg P PO4/l < 0,016 6), 7), 8) < 0,024 6), 7), 8) 



 17

Fosforany 4) mg P PO4/l < 0,010 6), 7), 8) < 0,015 6), 7), 8)

Fosforany 2) mg P PO4/l < 0,016 5), 7) < 0,024 5), 7) 

3.5.7 
Fosfor ogólny 1) mg P/l < 0,022 3), 7) < 0,033 3), 7) 

Fosfor ogólny 4) mg P/l < 0,020 3), 7) < 0,030 3), 7) 

Fosfor ogólny 2)  mg P/l < 0,025 5), 7) < 0,038 5), 7) 

  

Objaśnienia: 
1) Dla akwenu Zatoki Gdańskiej oraz pasa wód przyległych do Mierzei Wiślanej. 
2) Dla akwenu Zatoki Pomorskiej oraz pasa wód przyległych do Wolińskiego Parku Narodowego (obszar pomiędzy ujściami Świny i Dziwny). 
3) Wartości średnie z pomiarów w miesiącach V-IX. 
4) Dla akwenu wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża. 
5) Wartości średnie roczne. 
6) Wartości średnie z pomiarów w miesiącach I-III. 
7) Wartości średnie z całej kolumny wody. 
8) Podane wartości dotyczą ortofosforanów.  
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Załącznik nr 5 
 

Wartości graniczne wskaźników jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  
(specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) odnoszące się do dobrego i wyższego niż dobry stanu ekologicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych 
 

Numer CAS 1) dla 
substancji 

chemicznych 

Numer 
wskaźnika 

jakości 
wód 

Nazwa wskaźnika  
jakości wód 

Jednostka

Wartości graniczne wskaźników jakości wód według kategorii jednolitych części wód 
powierzchniowych 

struga, strumień, 
potok, rzeka  

(w tym wody silnie 
zmienione), kanał 

jeziora, jeziora silnie 
zmienione oraz inne 

naturalne  
i sztuczne zbiorniki wodne

morskie wody wewnętrzne, wody 
przejściowe  

i  przybrzeżne 
 

 4 Grupa wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

4.3 
Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne 
(stężenia metali dotyczą rozpuszczonej fazy) 

7440-38-2 4.3.1 Arsen mg As/l 0,05 0,05 
7440-39-3 4.3.2 Bar mg Ba/l 0,5 0,5 
7440-42-8 4.3.3 Bor mg B/l 2 2 

Brak 4.3.4 Chrom sześciowartościowy  mg Cr+6/l 0,02 0,02 
7440-47-3 4.3.5 Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) mg Cr/l 0,05 0,05 
7440-66-6 4.3.6 Cynk mg Zn/l 1 1 
7440-50-8 4.3.7 Miedź mg Cu/l 0,05 0,05 

Brak 4.3.8 Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 0,01 0,01 
Brak 

4.3.9 
Węglowodory ropopochodne – 
indeks olejowy 

mg/l 0,2 0,2 

7429-90-5 4.3.10 Glin mg Al/l 0,4 0,4 
57-12-5 4.3.11 Cyjanki wolne mg CN/l 0,05 0,05 

Brak 4.3.12 Cyjanki związane 
mg Me 
(CN)x/l 

0,05 0,05 

7439-98-7 4.3.13 Molibden mg Mo/l 0,04 0,04 
7782-49-2 4.3.14 Selen mg Se/l 0,02 0,02 
7440-22-4 4.3.15 Srebro mg Ag/l 0,005 0,005 
15035-09-3 4.3.16 Tal mg Tl/l 0,002 0,002 
7440-32-6 4.3.17 Tytan mg Ti/l 0,05 0,05 
14867-38-0 4.3.18 Wanad mg V/l 0,05 0,05 
35734-21-5 4.3.19 Antymon mg Sb/l 0,002 0,002 
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Brak 4.3.20 Fluorki mg F/l 1,5 1,5 
1932-52-9 4.3.21 Beryl mg Be/l 0,0008 0,0008 
7440-48-4 4.3.22 Kobalt mg Co/l 0,05 0,05 

Brak 4.3.23 Cyna 2) mg Sn/l - - 
 

Objaśnienia: 
1) Numer przypisany substancji przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS).  
2) Wskaźnik nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania). 
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Załącznik nr 6 
 

Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód 

wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych  

i hydromorfologicznych 

 

A. Sposób klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

 

I. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez 

nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości wód. 

Klasa jakości wód Stan ekologiczny 

I Bardzo dobry 

II Dobry 

III Umiarkowany 

IV Słaby 

V Zły 

 

II. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych ustanowiono jeden punkt 

pomiarowo-kontrolny, klasyfikacja stanu ekologicznego sporządzona dla tego punktu 

jest równocześnie klasyfikacją stanu ekologicznego jednolitej części wód 

powierzchniowych. 

 

III. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych ustanowiono więcej niż jeden 

punkt pomiarowo-kontrolny, do klasyfikacji stanu ekologicznego przyjmuje się: 

a) w przypadku elementów fizykochemicznych wynik uzyskany dla poszczególnych 

wskaźników z całościowego zbioru danych ze wszystkich punktów pomiarowo-

kontrolnych leżących w obrębie tej jednolitej części wód, 

b) w przypadku elementów biologicznych wynik uzyskany dla poszczególnych 

wskaźników będący uśrednioną wartością spośród wyników ich klasyfikacji w 

każdym z punktów pomiarowo-kontrolnych, przy czym obliczoną średnią należy 

zaokrąglić w górę, do liczby całkowitej, oznaczającej numer klasy. 

 

IV. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych nie ustanowiono żadnego punktu 

pomiarowo-kontrolnego, oceny jej stanu ekologicznego dokonuje się na podstawie 

wyników uzyskanych dla innej jednolitej części wód powierzchniowej należącej do tej 

samej kategorii, typu i będącej pod takim samym wpływem wynikającym  

z działalności człowieka. 
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V. Klasyfikacji elementów hydromorfologicznych dokonuje się w całej jednolitej 

części wód powierzchniowych. 

 

VI. W celu wykonania klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych należy dokonać interpretacji wyników badań wskaźników jakości 

wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych  

i hydromorfologicznych. 

 

B. Sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących  

w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych. 

 

VII. Działanie 1. Ocena wyników pomiarów i badań. 

Ocena wiarygodności uzyskanych wyników pomiarów, badań i odrzucenie 

wszystkich wyników, które zostały uzyskane w warunkach odbiegających od 

normalnych (w czasie powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo wyjątkowych 

warunków pogodowych, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, intensywne 

topnienie śniegu albo wysokie temperatury powietrza). Analiza poszczególnych 

wartości wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem zakresu stwierdzonego  

w dotychczasowych zbiorach danych, a w przypadku znacznych różnic analiza 

wzajemnych odniesień wskaźników jakości wód oraz ocena przyczyn  

(w szczególności takich jak: awaria oczyszczalni i prace budowane). Działanie 1 

dotyczy elementów biologicznych oraz wspierających je elementów 

hydromorfologicznych i fizykochemicznych. 

 

VIII. Działanie 2. Klasyfikacja elementów biologicznych 

1. Zaklasyfikowanie każdego z badanych w określonym punkcie pomiarowo- 

-kontrolnym wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów biologicznych 

do jednej z pięciu klas jakości wód powierzchniowych przez porównanie wartości 

wskaźnika jakości wód z wartościami wskaźników jakości wód określonych  

w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia, przy czym: 

1) klasa I oznacza stan bardzo dobry biologicznego wskaźnika jakości wód; 

2) klasa II oznacza stan dobry biologicznego wskaźnika jakości wód; 

3) klasa III oznacza stan umiarkowany biologicznego wskaźnika jakości wód; 

4) klasa IV oznacza stan słaby biologicznego wskaźnika jakości wód; 

5) klasa V oznacza stan zły biologicznego wskaźnika jakości wód. 

2. Jeżeli klasyfikacja elementu biologicznego jest przeprowadzana na podstawie 

więcej niż jednego wskaźnika, jej wynik należy uśrednić, jeżeli wskaźniki te reagują 

podobnie na określone oddziaływanie wynikające z działalności człowieka. Jeżeli 

wskaźniki nie reagują podobnie, o wyniku oceny decyduje wskaźnik przyjmujący 
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najgorszą wartość. W przypadku chlorofilu „a” pod uwagę bierze się wartość średnią 

z pomiarów uzyskanych w ciągu roku kalendarzowego. Klasyfikacja polega na 

nadaniu biologicznemu elementowi jakości jednej z pięciu klas jakości wód 

powierzchniowych. 

3. Klasyfikacja stanu ekologicznego na podstawie sklasyfikowanych elementów 

biologicznych polega na dokonaniu wspólnej oceny elementów biologicznych przez 

przypisanie im jednej z pięciu klas jakości wód powierzchniowych. O wyniku oceny 

decyduje element biologiczny, któremu nadano poprzednio najmniej korzystną klasę. 

4. Jeżeli klasyfikacja stanu ekologicznego na podstawie sklasyfikowanych elementów 

biologicznych wskazuje, że: 

1) jednolita część wód powierzchniowych osiąga stan bardzo dobry, należy przejść 

do działania 3; 

2) jednolita część wód powierzchniowych osiąga stan dobry, należy przejść  

do działania 5; 

3) jednolita część wód powierzchniowych osiąga stan umiarkowany lub gorszy, 

należy przejść do działania 6. 

 

IX. Działanie 3. Podejmowane w przypadku, gdy klasyfikacja stanu ekologicznego 

dokonana na podstawie elementów biologicznych wskazuje, że jednolita część wód 

osiągnęła stan bardzo dobry. 

1. Określenie klasy jakości wód dla każdego z badanych wskaźników jakości wód 

wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, określonych w załącznikach  

nr 1 – 5 do rozporządzenia (z wartościami granicznymi poszczególnych wskaźników 

jakości wód należy porównać wyliczoną na podstawie odnotowanych stężeń wartość 

średnią lub, w przypadku wskaźników jakości wód zmierzonych dziesięć lub więcej 

razy w ciągu roku kalendarzowego, wartość stężenia odpowiadającą 90-temu 

percentylowi 1)). 

2. Jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników fizykochemicznych nie przekracza 

wartości określonych w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy I lub jeśli 

wartości te nieznacznie przekracza tylko jeden nich oraz jeżeli żaden z oznaczonych 

wskaźników jakości wód określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia nie 

przekracza wartości granicznych dla stanu dobrego i powyżej dobrego, należy 

przejść do działania 4. 

3. Jeżeli jeden w sposób znaczny lub więcej badanych wskaźników jakości wód 

wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone 

w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy I jakości wód albo jeden lub 

więcej oznaczonych wskaźników jakości wód określonych w załączniku nr 5 do 

                                                 
1) W przypadku wskaźnika nr 3.2.1 (tlen rozpuszczony) z wartościami granicznymi należy porównać 
odpowiednio stężenie średnie lub wartość stężenia odpowiadającą 10-temu percentylowi. 



 23

rozporządzenia przekracza wartości graniczne dla stanu dobrego i powyżej dobrego, 

należy przejść do działania 5. 

 

X. Działanie 4. Podejmowane w przypadku, gdy klasyfikacja stanu na podstawie 

elementów biologicznych wskazuje, że jednolita część wód osiągnęła stan bardzo 

dobry i gdy żaden z oznaczonych wskaźników fizykochemicznych nie przekracza 

wartości określonych w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy I lub jeśli 

wartości te nieznacznie przekracza tylko jeden z nich oraz gdy żaden z oznaczonych 

wskaźników jakości wód określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia nie 

przekracza wartości granicznych dla stanu dobrego i stanu wyższego niż dobry. 

1. Określenie klasy jakości wód dla każdego z badanych wskaźników jakości wód 

wchodzących w skład elementów hydromorfologicznych określonych w załącznikach 

nr 1 – 4 do rozporządzenia. 

2. Jeżeli żaden z badanych wskaźników jakości wód wchodzących w skład 

elementów hydromorfologicznych nie przekracza wartości określonych  

w załącznikach nr 1 – 4 rozporządzenia dla klasy I jakości wód, danej jednolitej 

części wód powierzchniowych nadaje się I klasę stanu ekologicznego. 

3. Jeśli jeden lub więcej badanych wskaźników jakości wód wchodzących w skład 

elementów hydromorfologicznych przekracza wartości określone w załącznikach nr 1 

– 4 do rozporządzenia dla klasy I jakości wód, danej jednolitej części wód 

powierzchniowych nadaje się II klasę stanu ekologicznego. 

 

XI. Działanie 5. Podejmowane w przypadku, gdy klasyfikacja stanu ekologicznego na 

podstawie elementów biologicznych wskazuje, że jednolita część wód osiągnęła stan 

dobry i gdy jeden w sposób znaczny lub więcej oznaczonych wskaźników jakości 

wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości 

określone w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy I albo jeden lub 

więcej oznaczonych wskaźników jakości wód określonych w załączniku nr 5 do 

rozporządzenia przekracza wartości graniczne dla stanu dobrego i stanu wyższego 

niż dobry. 

1. Jeżeli żaden z badanych wskaźników jakości wód wchodzących w skład 

elementów fizykochemicznych nie przekracza wartości określonych w załącznikach 

nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy II jakości wód powierzchniowych lub jeśli 

wartości te nieznacznie przekracza tylko jeden z nich i żaden  

z oznaczonych wskaźników jakości wód określonych w załączniku nr 5 do 

rozporządzenia nie przekracza wartości granicznych dla stanu dobrego i powyżej 

dobrego, danej jednolitej części wód nadaje się II klasę stanu ekologicznego. 

2. Jeżeli jeden w sposób znaczny lub więcej badanych wskaźników jakości wód 

wchodzących w skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone 
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w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy II jakości wód powierzchniowych 

lub jeden, lub więcej oznaczonych wskaźników jakości wód określonych w załączniku 

nr 5 do rozporządzenia przekracza wartości graniczne dla stanu dobrego i stanu 

wyższego niż dobry, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III 

klasę stanu ekologicznego. 

 

XII. Działanie 6. Podejmowane w przypadku, gdy klasyfikacja stanu ekologicznego 

dokonana na podstawie elementów biologicznych wskazuje, że jednolita część wód 

powierzchniowych osiągnęła stan umiarkowany bądź gorszy od umiarkowanego. 

1. Jeżeli klasyfikacja stanu ekologicznego na podstawie elementów biologicznych 

wskazuje, że jednolita część wód powierzchniowych spełnia wymogi określone dla 

klasy III jakości wód, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się III 

klasę stanu ekologicznego. 

2. Jeżeli klasyfikacja stanu ekologicznego na podstawie elementów biologicznych 

wskazuje, że jednolita część wód powierzchniowych spełnia wymogi określone dla 

klasy IV jakości wód, danej jednolitej części wód powierzchniowych nadaje się IV 

klasę stanu ekologicznego. 

3. Jeśli klasyfikacja stanu ekologicznego na podstawie elementów biologicznych 

wskazuje, że jednolita część wód powierzchniowych nie spełnia wymogów 

określonych dla klasy IV jakości wód, danej jednolitej części wód nadaje się V klasę 

stanu ekologicznego. 

 

XIII. W przypadku, gdy: 

a) obliczona wartość wskaźnika (indeksu) dla któregokolwiek z elementów 

biologicznych jest bardzo bliska wartości granicznej pomiędzy stanem bardzo 

dobrym a dobrym, lub dobrym a umiarkowanym, a wartości wszystkich wspierających 

elementów fizykochemicznych mieszczą się w przedziale klasy wyższej 

(odpowiednio w stanie bardzo dobrym lub dobrym), za końcową ocenę stanu 

ekologicznego na podstawie tego elementu biologicznego należy przyjąć stan 

wskazywany przez elementy fizykochemiczne; 

b) istnieje istotna rozbieżność między wynikami oceny na podstawie elementów 

biologicznych i fizykochemicznych należy ustalić przyczyny tych rozbieżności. Po 

wyeliminowaniu rozbieżności wynikających z przyczyn naturalnych, a także błędów w 

poborze prób i ich analizie, w razie występowania dalszych rozbieżności, należy 

podjąć monitoring badawczy. 
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Załącznik nr 7 

 
Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych oraz sposób interpretacji wyników 

badań wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych, 

biologicznych i hydromorfologicznych 

 

A. Sposób klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych. 

 

I. Potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się na 

podstawie elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, 

stosowanych w klasyfikacji stanu ekologicznego tej kategorii naturalnych wód 

powierzchniowych, która najbardziej przypomina odpowiednią silnie zmienioną lub 

sztuczną jednolitą część wód. 

 

II. Klasyfikacja potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

polega na nadaniu jednolitej części wód powierzchniowych sztucznej lub silnie 

zmienionej jednej z pięciu klas potencjału ekologicznego, przy czym: 

1) klasa I-II oznacza dobry i wyższy niż dobry potencjał ekologiczny; 

2) klasa III oznacza umiarkowany potencjał ekologiczny; 

3) klasa IV oznacza słaby potencjał ekologiczny; 

4) klasa V oznacza zły potencjał ekologiczny. 

 

III. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych sztucznej lub silnie zmienionej 

ustanowiono jeden punkt pomiarowo-kontrolny, klasyfikacja potencjału 

ekologicznego sporządzona dla tego punktu jest równocześnie oceną potencjału 

ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych. 

 

IV. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych sztucznej lub silnie zmienionej 

ustanowiono więcej niż jeden punkt pomiarowo-kontrolny, do klasyfikacji potencjału 

ekologicznego przyjmuje się: 

a) w przypadku elementów fizykochemicznych wynik uzyskany dla poszczególnych 

wskaźników z całościowego zbioru danych ze wszystkich punktów pomiarowo-

kontrolnych leżących w obrębie tej jednolitej części, 

b) w przypadku elementów biologicznych wynik uzyskany dla poszczególnych 

wskaźników będący uśrednioną wartością spośród wyników ich klasyfikacji w 
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każdym z punktów pomiarowo-kontrolnych, przy czym obliczoną średnią należy 

zaokrąglić w górę, do liczby całkowitej, oznaczającej numer klasy. 

 

V. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych sztucznej lub silnie zmienionej 

nie ustanowiono żadnego punktu pomiarowo-kontrolnego, oceny jej potencjału 

ekologicznego dokonuje się na podstawie wyników uzyskanych dla innej jednolitej 

części wód powierzchniowych sztucznej lub silnie zmienionej należącej do tej samej 

kategorii, typu i będącej pod takim samym wpływem wynikającym z działalności 

człowieka. 

 

VI. Klasyfikacji elementów hydromorfologicznych dokonuje się w całej jednolitej 

części wód powierzchniowych. 

 

B. Sposób interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód wchodzących  

w skład elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych. 

 

VII. Działanie 1. Ocena wyników pomiarów i badań. 

Ocena uzyskanych wyników pomiarów, badań i odrzucenie wszystkich wyników, 

które zostały uzyskane w warunkach odbiegających od normalnych (w czasie 

powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo wyjątkowych warunków pogodowych, 

takich jak: intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie śniegu albo 

wysokie temperatury powietrza). Analiza poszczególnych wartości wskaźników 

jakości wód, z uwzględnieniem zakresu stwierdzonego w dotychczasowych zbiorach 

danych, a w przypadku znacznych różnic analiza wzajemnych odniesień wskaźników 

oraz ocena przyczyn (w szczególności takich jak: awaria oczyszczalni i prace 

budowane). Działanie 1 dotyczy elementów fizykochemicznych, 

hydromorfologicznych i biologicznych. 

 

VIII. Działanie 2. Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych: 

1. Określenie klasy dla każdego z badanych wskaźników jakości wód wchodzących 

w skład elementów hydromorfologicznych, określonych w załącznikach nr 1 – 4 do 

rozporządzenia. 

2. Jeżeli żaden z badanych wskaźników jakości wód wchodzących w skład 

elementów hydromorfologicznych nie przekracza wartości określonych  

w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy I, należy przejść do działania 3. 

3. Jeżeli jeden lub więcej badanych wskaźników jakości wód przekracza wartości 

określone w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy I, należy dokonać 

klasyfikacji elementów biologicznych według działania 3 ust. 1 i 2,  

a następnie przejść do działania 5. 
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IX. Działanie 3. Klasyfikacja elementów biologicznych: 

1. Zaklasyfikowanie każdego z oznaczonych w określonym punkcie pomiarowo- 

-kontrolnym wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów biologicznych 

do jednej z pięciu klas przez porównanie wartości wskaźnika jakości wód  

z wartościami wskaźników jakości wód powierzchniowych określonymi  

w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia, przy czym: 

1) klasa I oznacza stan bardzo dobry biologicznego wskaźnika jakości wód; 

2) klasa II oznacza stan dobry biologicznego wskaźnika jakości wód; 

3) klasa III oznacza stan umiarkowany biologicznego wskaźnika jakości wód; 

4) klasa IV oznacza stan słaby biologicznego wskaźnika jakości wód; 

5) klasa V oznacza stan zły biologicznego wskaźnika jakości wód.  

2. Jeżeli klasyfikacja elementu biologicznego przeprowadzana jest w oparciu  

o więcej niż jeden wskaźnik, jej wynik należy uśrednić, jeżeli wskaźniki te reagują 

podobnie na określone oddziaływanie wynikające z działalności człowieka. Jeżeli 

wskaźniki nie reagują podobnie, o wyniku oceny decyduje wskaźnik przyjmujący 

najgorszą wartość. W przypadku chlorofilu „a” pod uwagę bierze się wartość średnią 

z pomiarów uzyskanych w ciągu roku kalendarzowego. Klasyfikacja polega na 

nadaniu biologicznemu elementowi jakości jednej z pięciu klas. 

3. Jeżeli klasyfikacja potencjału ekologicznego na podstawie sklasyfikowanych 

elementów biologicznych wskazuje, że: 

1) jednolita część wód powierzchniowych spełnia wymogi określone dla klasy I, 

należy przejść do działania 4; 

2) jednolita część wód powierzchniowych nie spełnia wymogów określonych dla 

klasy I, należy przejść do działania 5. 

 

X. Działanie 4. Podejmowane w przypadku, gdy żaden z oznaczonych wskaźników 

jakości wód wchodzących w skład elementów hydromorfologicznych nie przekracza 

wartości określonych w załącznikach nr 1 – 4 dla klasy I, a klasyfikacja potencjału 

ekologicznego na podstawie sklasyfikowanych elementów biologicznych wskazuje, 

że jednolita część wód powierzchniowych spełnia wymogi określone dla klasy I. 

1. Określenie klasy dla każdego z oznaczonych wskaźników jakości wód 

wchodzących w skład elementów fizykochemicznych jakości wód, określonych  

w załącznikach nr 1 – 5 do rozporządzenia (z wartościami granicznymi 

poszczególnych wskaźników jakości wód należy porównać wyliczoną na podstawie 

odnotowanych stężeń wartość średnią lub, w przypadku wskaźników jakości wód 
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zmierzonych dziesięć lub więcej razy w ciągu roku kalendarzowego, wartość 

stężenia odpowiadającą 90-temu percentylowi1). 

2. Jeżeli żaden z badanych wskaźników jakości wód wchodzących w skład 

elementów fizykochemicznych jakości wód nie przekracza wartości określonych  

w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy I oraz żaden z oznaczonych 

wskaźników jakości wód określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia nie 

przekracza wartości granicznych dla stanu dobrego i stanu wyższego niż dobry, 

przyjmuje się, że dana jednolita część wód powierzchniowych sztuczna lub silnie 

zmieniona osiągnęła maksymalny potencjał ekologiczny i przypisuje się jej I klasę 

potencjału ekologicznego. 

3. Jeżeli jeden lub więcej badanych wskaźników jakości wód wchodzących w skład 

elementów fizykochemicznych jakości wód przekracza wartości określone w 

załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy I, lub jeden lub więcej 

oznaczonych wskaźników jakości wód określonych w załączniku nr 5 do 

rozporządzenia przekracza wartości graniczne dla stanu dobrego i stanu wyższego 

niż dobry, należy przejść do działania 6. 

 

XI. Działanie 5. Podejmowane w przypadku, gdy jeden lub więcej oznaczonych 

wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów hydromorfologicznych 

przekracza wartości określone w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy I, 

lub gdy klasyfikacja potencjału na podstawie sklasyfikowanych elementów 

biologicznych wskazuje, że  jednolita część wód powierzchniowych nie spełnia 

wymogów określonych dla klasy I. 

1. Jeżeli klasyfikacja potencjału ekologicznego na podstawie elementów 

biologicznych wskazuje, że jednolita część wód powierzchniowych spełnia wymogi 

określone dla klasy II, należy przejść do działania 6. 

2. Jeżeli klasyfikacja potencjału ekologicznego na podstawie elementów 

biologicznych wskazuje, że jednolita część wód powierzchniowych nie spełnia 

wymogów określonych dla klasy II, należy przejść do działania 7. 

 

XII. Działanie 6. Podejmowane w przypadku, gdy jeden lub więcej oznaczonych 

wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych 

przekracza wartości określone w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy I 

lub, gdy klasyfikacja potencjału ekologicznego na podstawie elementów 

biologicznych wskazuje, że jednolita część wód powierzchniowych spełnia wymogi 

określone dla klasy II. 

                                                 
1 W przypadku wskaźnika nr 3.2.1 (tlen rozpuszczony) z wartościami granicznymi należy porównać 
odpowiednio stężenie średnie lub wartość stężenia odpowiadającą 10-temu percentylowi. 



 29

1. Jeżeli żaden z oznaczonych wskaźników jakości wód wchodzących w skład 

elementów fizykochemicznych nie przekracza wartości określonych w załącznikach 

nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy II i żaden z oznaczonych wskaźników jakości 

wód określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia nie przekracza wartości 

granicznych dla stanu dobrego i stanu wyższego niż dobry, danej jednolitej części 

wód powierzchniowych sztucznej lub silnie zmienionej nadaje się II klasę potencjału 

ekologicznego. 

2. Jeżeli jeden lub więcej oznaczonych wskaźników jakości wód wchodzących w 

skład elementów fizykochemicznych przekracza wartości określone  

w załącznikach nr 1 – 4 do rozporządzenia dla klasy II, lub jeden lub więcej 

oznaczonych wskaźników jakości wód określonych w załączniku nr 5 do 

rozporządzenia przekracza wartości graniczne dla stanu dobrego i stanu wyższego 

niż dobry, danej jednolitej części wód powierzchniowych sztucznej lub silnie 

zmienionej nadaje się III klasę potencjału ekologicznego. 

 

XIII. Działanie 7. Podejmowane wówczas, gdy jeden lub więcej oznaczonych 

wskaźników jakości wód powierzchniowych wchodzących w skład elementów 

hydromorfologicznych przekracza wartości określone w załącznikach nr 1 – 4 do 

rozporządzenia dla klasy I, lub gdy klasyfikacja potencjału na podstawie 

sklasyfikowanych elementów biologicznych wskazuje iż jednolita część wód nie 

spełnia wymogów określonych dla klasy II. 

1. Jeżeli klasyfikacja potencjału ekologicznego na podstawie elementów 

biologicznych wskazuje, że jednolita część wód powierzchniowych spełnia wymogi 

określone dla klasy III, danej jednolitej części wód powierzchniowych sztucznej lub 

silnie zmienionej nadaje się III klasę potencjału ekologicznego. 

2. Jeżeli klasyfikacja potencjału ekologicznego na podstawie elementów 

biologicznych wskazuje, że jednolita część wód powierzchniowych spełnia wymogi 

określone dla klasy IV, danej jednolitej części wód powierzchniowych sztucznej lub 

silnie zmienionej nadaje się IV klasę potencjału ekologicznego. 

3. Jeżeli klasyfikacja potencjału ekologicznego na podstawie elementów 

biologicznych wskazuje, że jednolita część wód powierzchniowych nie spełnia 

wymogów określonych dla klasy IV, danej jednolitej części wód powierzchniowych 

sztucznej lub silnie zmienionej nadaje się V klasę potencjału ekologicznego 

 

XIV. W przypadku, gdy istnieje istotna rozbieżność między wynikami oceny na 

podstawie elementów biologicznych i fizykochemicznych należy ustalić przyczyny 

tych rozbieżności. Po wyeliminowaniu rozbieżności wynikających z przyczyn 

naturalnych, a także błędów w poborze prób i ich analizie, w razie występowania 

dalszych rozbieżności, należy podjąć monitoring badawczy. 
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XV. Do czasu opracowania metodyk oceny potencjału ekologicznego na podstawie 

elementów hydromorfologicznych, dopuszczalne jest dokonanie klasyfikacji 

potencjału ekologicznego wód z pominięciem tych elementów. W takim przypadku 

pomija się działanie nr 2. 
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Załącznik nr 8 
 

Środowiskowe normy jakości chemicznych wskaźników jakości wód 
 

Numer CAS1) 
dla substancji 
chemicznych 

Numer 
wskaźnika 

jakości 
wód 

Nazwa wskaźnika  
jakości wód 

Jednostka 

Środowiskowe normy jakości według kategorii 
jednolitych części wód 

struga, 
strumień, 

potok, rzeka  
(w tym wody 

silnie 
zmienione), 

kanał 

jeziora, 
jeziora 
silnie 

zmienione 
oraz inne 
naturalne  
i sztuczne 
zbiorniki 
wodne 

morskie 
wody 

wewnętrzne 
wody 

przejściowe 
i  

przybrzeżne

uwagi 

 
4 

Grupa wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  

4.1 Substancje priorytetowe 2)

15972-60-8 4.1.1 Alachlor μg/l 0,7 0,7 max 3)

120-12-7 4.1.2 Antracen  μg/l 0,4 0,4 max 3)

1912-24-9 4.1.3 Atrazyna  μg/l 2,0 2,0 max 3)

71-43-2 4.1.4 Benzen  μg/l 50 50 max 3)

32534-81-9 4.1.5 Difenyloetery bromowane μg/l 0,0005 0,0002 średnie 4)

7440-43-9 4.1.6 Kadm i jego związki 5) μg/l ≤0,45-1,5 ≤0,45-1,5 max 3)

85535-84-8 4.1.7 C10-13 –chloroalkany  μg/l 1,4 1,4 max 3)

470-90-6 4.1.8 Chlorfenwinfos μg/l 0,3 0,3 max 3)

2921-88-2 4.1.9 Chlorpyrifos  μg/l 0,1 0,1 max 3)

107-06-2 
4.1.10 

1,2-dichloroetan  
(EDC) 

μg/l 10 10 średnie 4) 

75-09-2 4.1.11 Dichlorometan μg/l 20 20 średnie 4)

117-81-7 
4.1.12 

Di (2-etyloheksyl) ftalan  
(DEHP) 

μg/l 1,3 1,3 średnie 4) 

330-54-1 4.1.13 Diuron  μg/l 1,8 1,8 max 3)

115-29-7 4.1.14 Endosulfan  μg/l 0,01 0,004 max 3)

206-44-00 4.1.15 Fluoranten  μg/l 1 1 max 3)

118-74-1 
4.1.16 

Heksachlorobenzen  
(HCB) 

μg/l 0,05 0,05 max 3) 

87-68-3 
4.1.17 

Heksachlorobutadien  
(HCBD) 

μg/l 0,6 0,6 max 3) 

608-73-1 
4.1.18 

Heksachlorocykloheksan  
(HCH) 

μg/l 0,04 0,02 max 3) 

34123-59-6 4.1.19 Izoproturon μg/l 1 1 max 3)

7439-92-1 4.1.20 Ołów i jego związki  μg/l 7,2 7,2 średnie 4)

7439-97-6 4.1.21 Rtęć i jej związki  μg/l 0,07 0,07 max 3)

91-20-3 4.1.22 Naftalen μg/l 2,4 1,2 średnie 4)

7440-02-0 4.1.23 Nikiel i jego związki   μg/l 20 20 średnie 4)

25154-52-3 4.1.24 Nonylofenole μg/l 2,0 2,0 max 3)

1806-26-4 4.1.25 Oktylofenole   μg/l 0,1 0,01 średnie 4)

608-93-5 4.1.26 Pentachlorobenzen     μg/l 0,007 0,0007 średnie 4)

87-86-5 4.1.27 Pentachlorofenol (PCP)  μg/l 1 1 max 3)

 

4.1.28 

Wielopierścieniowe 
węglowodory 
aromatyczne  
(WWA) 

Dla grupy WWA należy uzyskać zgodność z każdą wartością, 
to jest benzo(a)pirenu, sumy benzo(b)fluorantenu 
i benzo(k)fluorantenu, oraz sumy benzo(g,h,i)perylenui 
indeno(1,2,3-cd)pirenu  
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50-32-8       Benzo(a)piren μg/l 0,1 0,1 max 3)

205-99-2       Benzo(b)fluoranten μg/l 
∑=0,03 ∑=0,03 średnie 4) 

207-08-9       Benzo(k)fluoranten μg/l 
191-24-2       Benzo(g,h,i)perylen μg/l 

∑=0,002 ∑=0,002 średnie 4) 

193-39-5       Indeno(1,2,3-cd)piren μg/l 
122-34-9 4.1.29 Symazyna μg/l 4 4 max 3)

688-73-3 4.1.30 Związki tributylocyny μg/l 0,0015 0,0015 max 3)

12002-48-1 4.1.31 Trichlorobenzeny (TCB) μg/l 0,4 0,4 średnie 4)

67-66-3 
4.1.32 

Trichlorometan 
(chloroform)  

μg/l 2,5 2,5 średnie 4) 

1582-09-8 4.1.33 Trifluralina μg/l 0,03 0,03 średnie 4)

 
4.2 

Wskaźniki innych substancji zanieczyszczających (według KOM 
2006/0129(COD)  
Wartości stężeń całkowitych (w nie sączonej próbce wody) 

56-23-5 4.2.1 Tetrachlorometan  μg/l  12 12 max 3)

309-00-2 4.2.2 Aldryna (C12H8Cl6) μg/l 

∑=0,010 ∑=0,005 średnie 4) 60-57-1 4.2.3 Dieldryna (C12H8Cl6O) μg/l 
72-20-8 4.2.4 Endryna (C12H8Cl6O) μg/l 
456-73-6 4.2.5 Izodryna (C12H8Cl6) μg/l 
50-29-3 4.2.6 a DDT – izomer para-para μg/l 0,01 0,01 średnie 4)

nie dotyczy 4.2.6 b DDT całkowity 6) μg/l 0,025 0,025 średnie 4)

79-01-6 4.2.7 Trichloroetylen (TRI) μg/l 10 10 średnie 4)

127-18-4 4.2.8 Tetrachloroetylen  (PER) μg/l 10 10 średnie 4)

 

Objaśnienia: 
1) Numer przypisany substancji przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS). 
2) Z wyłączeniem kadmu, ołowiu, rtęci i niklu, podano wartości stężeń całkowitych (w nie sączonej 
próbce wody); stężenia metali dotyczą rozpuszczonej fazy. 
3) Maksymalna wartość stężeń 
4) Średnią arytmetyczna stężeń z prób wody w roku kalendarzowym. 
5) Zależy od twardości wody: ≤0,45 (klasa I<40 mg CaCO3/l), 0,45 (klasa II 40-<50 mg CaCO3/l), 0,6 
(klasa III 50-<100 mg CaCO3/l), 0,9 (klasa IV 100<200 mg CaCO3/l), 1,5 (klasa V ≥ 200 mg CaCO3/l). 
6) Obejmuje sumę: DDT para-para (CAS:50-29-3), DDD (CAS:72-54-8), DDE (CAS:72-55-9) DDT orto-
para (CAS:789-02-6). 
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Załącznik nr 9 
 

Sposób klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

 

1. Klasyfikacji stanu chemicznego dokonuje się na podstawie analizy wyników 

pomiarów substancji priorytetowych oraz innych substancji zanieczyszczających 

uzyskanych w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w tej jednolitej części 

wód powierzchniowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników 

pomiarów ze środowiskowymi normami jakości określonymi dla poszczególnych 

kategorii wód powierzchniowych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.  

 

2. Przyjmuje się, że woda powierzchniowa osiąga dobry stan chemiczny,  

jeżeli w wyniku pobierania próbek w tym samym miejscu, z częstotliwością nie 

mniejszą niż to wynika z przepisów w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu wód powierzchniowych oraz podziemnych, spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

1) średnie arytmetyczne stężeń z prób w roku kalendarzowym poszczególnych 

oznaczeń parametrów jakości dla wskaźników jakości wód z uwagą „średnie” 

określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia lub maksymalne wartości dla 

pozostałych wskaźników jakości wód wyszczególnionych w tej tabeli nie przekraczają 

środowiskowych norm jakości, określonych dla poszczególnych kategorii wód 

powierzchniowych w załączniku nr 8 do rozporządzenia;  

2) dla obszarów chronionych spełnione są warunki, ustalone w odrębnych 

przepisach. 

 

3. Jeżeli woda nie spełnia określonych wyżej wymagań, przyjmuje się, że woda 

powierzchniowa nie osiąga dobrego stanu chemicznego. Stan chemiczny takiej 

jednolitej części wód określa się jako „poniżej dobrego”.  

 

4. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych jest jeden punkt pomiarowo-

kontrolny, klasyfikacja stanu chemicznego sporządzona dla tego punktu jest 

równocześnie klasyfikacją stanu chemicznego jednolitej części wód. 

 

5. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych ustanowiono więcej niż jeden 

punkt pomiarowo-kontrolny, wyniki uzyskane dla danego wskaźnika chemicznego we 

wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych leżących w obrębie tej jednolitej części 

wód należy traktować jako całościowy zbiór danych. 
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6. Jeżeli w jednolitej części wód powierzchniowych nie ustanowiono żadnego punktu 

pomiarowo-kontrolnego, oceny jej stanu chemicznego dokonuje się na podstawie 

wyników uzyskanych dla innej jednolitej części wód powierzchniowych należącej do 

tej samej kategorii, typu i będącej pod takim samym wpływem wynikającym  

z działalności człowieka. 
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Załącznik nr 10 
 

 Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

 

 

Stan chemiczny 

dobry poniżej dobrego 

S
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bardzo dobry stan ekologiczny dobry stan wód zły stan wód 
dobry stan ekologiczny/ 
potencjał ekologiczny dobry lub 
powyżej dobrego 

 
 

dobry stan wód 

 
 

zły stan wód 
umiarkowany stan ekologiczny/ 
umiarkowany potencjał 
ekologiczny 

 
 

zły stan wód 

 
 

zły stan wód 
słaby stan ekologiczny/słaby 
potencjał ekologiczny 

 
zły stan wód 

 
zły stan wód 

zły stan ekologiczny/zły 
potencjał ekologiczny 

 
zły stan wód 

 
zły stan wód 
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Załącznik nr 11 
 

Sposób prezentacji wyników  

klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

 

Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

oraz potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części 

wód, stanu chemicznego oraz stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

prezentuje się w układzie tabelarycznym i graficznym, uzupełnionym opisem 

zawierającym syntetyczną interpretację uzyskanych wyników. 

 

1. Wyniki badań wód powierzchniowych prezentuje się w sposób, który umożliwia dla 

każdego punktu pomiarowo-kontrolnego: 

1) określenie jednolitej części wód, na której został zlokalizowany punkt pomiarowo-

kontrolny (przez nazwę i kod jednolitej części wód); 

2) określenie kategorii wód, do której jest zaliczona jednolita część wód, na której 

został zlokalizowany punkt pomiarowo-kontrolny: 

a) rzeka, struga, strumień, potok, 

b) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, 

c) morskie wody wewnętrzne oraz wody przejściowe, 

d) wody przybrzeżne, stanowiące część wód morza terytorialnego, 

e) wody silnie zmienione (z podziałem na płynące, stojące, przejściowe  

i przybrzeżne), 

f) wody sztuczne (kanały i sztuczne zbiorniki wodne) wraz z podaniem typu; 

3) określenie lokalizacji punktu pomiarowo-kontrolnego (przez nazwę punktu 

pomiarowo-kontrolnego, kod punktu pomiarowo-kontrolnego, km biegu rzeki na 

którym jest zlokalizowany i jego współrzędne geograficzne); 

4) określenie województwa, dorzecza oraz regionalnego zarządu gospodarki wodnej, 

na terenie których został zlokalizowany punkt pomiarowo-kontrolny; 

5) rok wykonywania pomiarów i badań. 

 

2. Wyniki badań, odnoszące się do każdego ze wskaźników jakości wód, który jest 

objęty zakresem badań wykonywanych w punkcie pomiarowo-kontrolnym, prezentuje 

się w formie: 

1) zestawienia tabelarycznego zawierającego oprócz informacji, o których mowa  

w ust. 1, następujące dane: 

a) nazwę wskaźnika jakości wód, 
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b) jednostkę miary, 

c) ilość wykonanych w roku kalendarzowym pomiarów lub badań (albo ilość 

pobranych do badań próbek), 

d) minimalną wartość wskaźnika jakości wód, 

e) datę wykonania pomiaru, podczas którego uzyskano wartość minimalną 

wskaźnika jakości wód, 

f) maksymalną wartość wskaźnika jakości wód, 

g) datę wykonania pomiaru, podczas którego uzyskano wartość maksymalną 

wskaźnika jakości wód, 

h) wartość średnioroczną wskaźnika jakości wód, 

i) klasę wskaźnika jakości wód (w przypadku wskaźników wchodzących w skład 

elementów fizykochemicznych, przekraczających wartości określone w załącznikach 

nr 1-4 do rozporządzenia dla klasy II oraz wartości graniczne określone w załączniku 

5 do rozporządzenia, klasę wskaźnika jakości należy zapisać jako „poniżej stanu 

dobrego”); 

2) wykresu (diagramu), zawierającego następujące dane: 

a) nazwę wskaźnika jakości wód, 

b) jednostkę miary; 

3) wyniki pomiarów i badań, odnoszące się do kolejnych lat, w tym: 

- wartość średnioroczną wskaźnika jakości, 

- wartość minimalną wskaźnika jakości, 

- wartość maksymalną wskaźnika jakości; 

4) klasę wskaźnika jakości wód. 

 

3. W każdym roku kalendarzowym wyniki badań prezentuje się w postaci zestawienia 

tabelarycznego, zawierającego następujące dane, dla każdej z kategorii wód, 

wymienionych w ust. 1 pkt 2: 

1) nazwę rzeki (jeziora); 

2) nazwę (określenie) jednolitej części wód; 

3) kod ppk; 

4) nazwę ppk; 

5) klasę elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych oraz 

klasy grup wskaźników jakości wód; 

6) wynik klasyfikacji stanu ekologicznego w punkcie pomiarowo-kontrolnym; 

7) wynik klasyfikacji stanu ekologicznego w jednolitej części wód; 

8) wynik klasyfikacji stanu chemicznego w punkcie pomiarowo-kontrolnym; 

9) wynik klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitej części wód; 

11) wynik klasyfikacji potencjału ekologicznego (dla sztucznych i silnie zmienionych 

jednolitych części wód); 
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9) wynik oceny stanu wód w jednolitej części wód; 

12) okres (rok) za jaki sporządzone jest zestawienie; 

13) datę sporządzenia zestawienia. 

 

5. W układzie graficznym klasyfikację stanu ekologicznego każdej jednolitej części 

wód odzwierciedla się kodami barwnymi, przedstawionymi w tabeli 1, przy czym 

jednolite części wód, w których nie osiągnięto dobrego stanu lub dobrego potencjału 

ekologicznego na skutek niezgodności z jedną lub większą liczbą norm jakości 

środowiska, ustalonych dla tych jednolitych części wód w odniesieniu do określonych 

zanieczyszczeń syntetycznych lub niesyntetycznych (załącznik nr 5 do 

rozporządzenia) zaznacza się na mapie za pomocą kropki koloru czarnego. 

 

Tabela 1 

Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych 

Klasyfikacja stanu ekologicznego Kolor 

bardzo dobry niebieski 

dobry zielony 

umiarkowany żółty 

słaby pomarańczowy 

zły czerwony 

 
 

6. W układzie graficznym klasyfikację potencjału ekologicznego każdej jednolitej 

części wód odzwierciedla się następująco. 

 

Tabela 2. 

Sposób prezentacji wyników klasyfikacji potencjału ekologicznego jednolitych części 

wód powierzchniowych 

Klasyfikacja potencjału 

ekologicznego 

Kolor 

dla sztucznej części wód 
dla silnie zmienionej 

części wód 

dobry i powyżej dobrego 
zielono - jasnoszare pasy 

równej szerokości 
zielono - ciemnoszare pasy 

równej szerokości 

umiarkowany 
żółto - jasnoszare pasy 

równiej szerokości 
żółto - ciemnoszare pasy 

równej szerokości 

słaby 
pomarańczowo - jasnoszare 

pasy równej szerokości 

pomarańczowo -
ciemnoszare pasy równej 

szerokości 
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zły 
czerwono - jasnoszare pasy 

równej szerokości 
czerwono - ciemnoszare 
pasy równej szerokości 

 

7. W układzie graficznym klasyfikację stanu chemicznego każdej jednolitej części 

wód powierzchniowych odzwierciedla się następująco. 

 

Tabela 3. 

Sposób prezentacji wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych 

Klasyfikacja stanu chemicznego Kolor 

dobry niebieski 

poniżej dobrego czerwony 

 

8. W układzie graficznym ocenę stanu każdej jednolitej części wód 

powierzchniowych odzwierciedla się następująco. 

 

Tabela 4. 

Sposób prezentacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

Stan jednolitej części wód Kolor 

dobry  niebieski 

zły czerwony 
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UZASADNIENIE 

 
 

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia 
określonego  w art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, która 
zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, w porozumieniu  
z ministrem właściwym do spraw środowiska do określenia sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

 
Celem przedmiotowego projektu rozporządzenia jest dostosowanie treści 

poprzedniego rozporządzenia do nowego brzmienia delegacji ustawowej, oraz 
uzupełnienie załączników o nowe granice klas dla poszczególnych elementów 
biologicznych i hydromorfologicznych. Jednocześnie poprawione zostaną 
uregulowania, na których wadliwość zwróciła uwagę Komisja Europejska oraz 
budzące wątpliwości interpretacyjne fragmenty załączników 6-11. Przedmiotowa 
regulacja usuwa również błędy w numeracji odnośników w tabelach w załącznikach 3 
i 4 oraz niespójności w pomiędzy załącznikami 9 i 10 w zakresie stosowanej 
terminologii. 

 
Przedmiotowy projekt ma także na celu wdrożenie wymagań dyrektywy 

Dyrektywy 2008/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i 
w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG 
i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego pojęcia „środowiskowe 
normy jakości”. 

 
Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) nie 
zawiera przepisów technicznych i nie wymaga notyfikacji. 

 
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.  

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) 
został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska. 
Żaden z podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową nie zgłosił 
zainteresowania przedmiotowym projektem rozporządzenia. 
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Ocena skutków regulacji 
 
 
 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia oddziałuje na Inspekcję Ochrony 
Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki 
wodnej oraz państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną i państwową służbę 
hydrogeologiczną. 
 

2. Konsultacje 
Przygotowany przedmiotowy projekt rozporządzenia zostanie poddany 

konsultacjom społecznym z następującymi instytucjami: 
1) wojewodowie;  
2) marszałkowie województw; 
3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
4) Główny Inspektor Sanitarny; 
5) Państwowa Rada Ochrony Środowiska; 
6) Państwowa Rada Ochrony Przyrody; 
7) Krajowa Rada Gospodarki Wodnej; 
8) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 
9) Instytut Ochrony Środowiska; 
10) Państwowy Instytut Geologiczny; 
11) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych; 
12) Instytut na Rzecz Ekorozwoju; 
13) Narodowa Fundacja Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
14) Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznej; 
15) Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu; 
16) Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie; 
17) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego; 
18) Krajowa Izba Gospodarcza; 
19) Fundacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; 
20) Stowarzyszenie Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin; 
21) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego; 
22) Krajowa Izba Gospodarki Morskiej; 
23) Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej; 
24) Związek Pracodawców „Lewiatan”; 
25) Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych; 
26) Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie; 
27) Polska Izba Turystyki; 
28) RZGW; 
29) NSZZ „Solidarność”; 
30) OPZZ; 
31) Fundacja „Partnerstwo dla środowiska”; 
32) Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej 
Ministerstwa Środowiska. 
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3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

 Przedmiotowa regulacja wprowadza redakcyjne zmiany do obowiązującego 
rozporządzenia, nie będzie więc miała wpływu na wydatki budżetu państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego. 
 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 
 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  
w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość. Jednocześnie jednak, dokonywane na podstawie 
rozporządzenia oceny stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego oraz stanu 
chemicznego wód powierzchniowych będą podstawą do sporządzania zawartych w 
Programach Wodno-Środowiskowych Kraju działań naprawczych, a więc w sposób 
pośredni przyjęcie uzupełnionego katalogu wskaźników i kryteriów oceny stanu wód 
może, poprzez pozwolenia wodnoprawne, przełożyć się na warunki funkcjonowania 
przedsiębiorców. 
 
 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
 

Rozporządzenie powinno przyczynić się do poprawy jakości wód 
powierzchniowych oraz lepszego gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce. 
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną opracowanie planów gospodarowania wodą 
na obszarach dorzeczy i wprowadzenie w życie programów działań określonych  
w Programach Wodno-Środowiskowych Kraju powinno przyczynić się do osiągnięcia 
„dobrego stanu wód” do końca 2015 r. 

Sprawny, rzetelny system oceny stanu wód przyczyni się do planowania  
i realizowania inwestycji mających na celu optymalne gospodarowanie wodą,  
w związku z tym powinno pozytywnie wpłynąć na sytuację i rozwój regionalny.  
 

7. Wpływ regulacji na ochronę środowiska 
 

Rozporządzenie powinno przyczynić się w sposób pośredni do poprawy stanu 
wód powierzchniowych, ponieważ oceny stanu wód opracowywane na jego 
podstawie będą przydatne na potrzeby sporządzania planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy i wynikających z nich programów działań 
naprawczych mających na celu osiągniecie celu środowiskowego, jakim jest 
osiągniecie dobrego stanu wód powierzchniowych do 2015 r. 
 

8. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 
 

Projekt rozporządzenia ma na celu wdrożenie odpowiedniej części przepisów 
Dyrektywy 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
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2000 roku w sprawie ustanowienia ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie 
polityki wodnej (tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej) w zakresie sposobu oceny stanu 
wód powierzchniowych oraz Dyrektywy 2008/105/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie 
polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 
82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 
 
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejski 
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Projekt 
 

ROZPORZĄDZENIE 
 

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

 
z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .   

 
w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej2) 
 
 
Na podstawie art. 38d ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Określa się wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, 
stanowiący załącznik do rozporządzenia. 
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4). 
 
 
 
 

 
MINISTER ŚRODOWISKA 

 
 

                                                 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 
216, poz. 1606). 
2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 
(Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez załącznik II do dyrektywy 2008/105/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki 
wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 
86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348  
z 24.12.2008, str. 84). 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.  
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz.125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147,  
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238,  Nr 181, poz.1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505,  
z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620. 
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu 
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 138, poz.934), które na podstawie art. 19 ustawy 
z dnia . . . . . . . 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. Nr . . . , poz. . . . ) utraciło moc z dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. 
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Załącznik 

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

WYKAZ SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH W DZIEDZINIE POLITYKI WODNEJ1) 
  

Lp. 
Numer 
CAS2) 

Numer UE3) 
Nazwa substancji 

priorytetowej w dziedzinie 
polityki wodnej 

Substancje 
priorytetowe 

zidentyfikowane 
jako 

priorytetowe 
substancje 

niebezpieczne 

1 2 3 4 5 

1 15972-60-8 240-110-8 Alachlor   

2 120-12-07 204-371-1 Antracen X 

3 1912-24-9 217-617-8 Atrazyna   

4 71-43-2 200-753-7 Benzen   

5 nie dotyczy nie dotyczy Bromowany difenyloeter4) X5) 

  32534-81-9 251-084-2 
Eter pentabromodifenylowy 
(kongenery o numerach 28, 
47, 99, 100, 153 i 154)  

  

6 7440-43-9 231-152-8 Kadm i jego związki X 

7 85535-84-8 287-476-5 Alkany, C10-13, chloro4) X 

8 470-90-6 207-432-0 Chlorfenwinfos   

9 2921-88-2 220-864-4 
Chloropiryfos (chloropiryfos 
etylowy)  

  

10 107-06-2 203-458-1 1,2-dichloroetan   

11 75-09-2 200-838-9 Dichlorometan   

12 117-81-7 204-211-0 
Ftalan di(2-
etyloheksylu)(DEHP)  

  

13 330-54-1 206-354-4 Diuron   

14 115-29-7 204-079-4 Endosulfan X 

15 206-44-0 205-912-4 Fluoranten6)   

16 118-74-1 204-273-9 Heksachlorobenzen X 

17 87-68-3 201-765-5 Heksachlorobutadien X 

18 608-73-1 210-168-9 Heksachlorocykloheksan X 

19 34123-59-6 251-835-4 Izoproturon   

20 7439-92-1 231-100-4 Ołów i jego związki   

21 7439-97-6 231-106-7 Rtęć i jej związki X 

22 91-20-3 202-049-5 Naftalen   

23 7440-02-0 231-111-4 Nikiel i jego związki   
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24 25154-52-3 246-672-0 Nonylofenol X 

  104-40-5 203-199-4 (p-nonylofenol)  X 

25 1806-26-4 217-302-5 p-oktylofenol   

  140-66-9 205-426-2 
(4-(1,1',3,3'-
tetrametylobutylo) -fenol)  

  

26 608-93-5 210-172-0 Pentachlorobenzen X 

27 87-86-5 201-778-6 Pentachlorofenol   

28 nie dotyczy nie dotyczy 
Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne 

X 

  50-32-8 200-028-5 (benzo(a)piren)  X 

  205-99-2 205-911-9 (benzo(b)fluoranten)  X 

  191-24-2 205-883-8 (benzo(g,h,i)perylen)  X 

  207-08-9 205-916-6 (benzo(k)fluoranten)  X 

  193-39-5 205-893-2 (Indeno(1,2,3-cd)piren)  X 

29 122-34-9 204-535-2 Symazyna   

30 nie dotyczy nie dotyczy Związki tributylocyny X 

  36643-28-4 nie dotyczy (Kation tributylocyny)  X 

31 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzen   

32 67-66-3 200-663-8 Trichlorometan (chloroform)   

33 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina   

  
Objaśnienia: 
1)   W wykazie dla wybranej grupy substancji jako parametr wskaźnikowy podaje się typowego 

pojedynczego przedstawiciela dla tej grupy substancji (w nawiasach i bez numeru). Dla tych grup 
substancji parametr wskaźnikowy określa się metodą analityczną. 

2)   Oznacza numer przypisany substancji przez Chemical Abstrakt Service (CAS), pozwalający na jej 
identyfikację. 

3)   Oznacza numer w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Handlowym 
(EINECS) lub Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS). 

4)   Wskazana grupa substancji obejmuje znaczną liczbę związków chemicznych, dla których obecnie 
nie można podać odpowiednich parametrów wskaźnikowych. 

5)   Dotyczy tylko eteru pentabromodifenylowego. 
6)   Fluoranten znajdujący się w wykazie jest podany jako wskaźnik innych, bardziej niebezpiecznych 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. 
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UZASADNIENIE 
 
 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazu 

substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej stanowi wykonanie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38d ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

– Prawo wodne. 

W zakresie merytorycznym projekt rozporządzenia jest tożsamy z obecnie 

obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 

w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 

138, poz. 934). Wprowadzenie, podczas nowelizacji, nowych przepisów do działu III 

ustawy spowodowało konieczność przeniesienia istniejącej delegacji do innej 

jednostki redakcyjnej w celu usystematyzowania treści ustawy i uzyskania spójnej 

sekwencji unormowań.  

 

Zgodnie z art. 16 ust. 4 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.) 

ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Komisja 

Europejska, we współpracy z biegłymi zainteresowanych stron (między innymi 

Komitetu Naukowego ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska, państw 

członkowskich, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, europejskich organizacji 

gospodarczych, w tym reprezentujących małe i średnie przedsiębiorstwa, 

europejskich organizacji ekologicznych) poddała kolejnemu przeglądowi wykaz 

substancji priorytetowych, przyjęty decyzją 2455/2001/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. ustanawiającej wykaz priorytetowych substancji w 

dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, stanowiący załącznik X do 

Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Na podstawie procedury ustalania priorytetów, wykorzystującej łącznie 

monitorowanie i modelowanie – Combined Modelling and Monitoring Prioritisation – z 

kategorii czternastu „substancji priorytetowych, nad którymi trwały badania pod 

względem zidentyfikowania ich jako priorytetowe substancje niebezpieczne zostały 

wyodrębnione tylko dwie substancje priorytetowe – antracen i endosulfan – 
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zidentyfikowane jako „priorytetowe substancje niebezpieczne”. Procedura COMMPS 

uwzględnia różne kryteria (m.in. toksyczność, podatność na biodegradację, 

akumulację w środowisku wodnym, ryzyko dla zdrowia człowieka) i dopiero po 

spełnieniu wszystkich kryteriów dana substancja priorytetowa jest uznawana za 

„priorytetową substancję niebezpieczną”. 

Uaktualniony wykaz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej 

został zamieszczony w załączniku II do dyrektywy 2008/105/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm 

jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej 

dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG 

i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady, który zmienia załącznik X do Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Projekt przedmiotowego rozporządzenia jest wypełnieniem obowiązku 

transpozycji przepisów dyrektywy 2008/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie 

polityki wodnej, określonego datą 13 lipca 2010 r. Działania te należy przedsięwziąć, 

aby przeciwdziałać zanieczyszczeniu chemicznemu wód poszczególnymi 

substancjami priorytetowymi, stanowiącymi poważne zagrożenie dla środowiska 

wodnego oraz dla zdrowia ludzkiego.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Niniejszy akt normatywny nie podlega notyfikacji, w trybie przewidzianym 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039, z późn. zm.), ponieważ nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

§ 2 pkt 5 tego rozporządzenia. 

 
 



 6

 
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. 

Nie dotyczy.  

 

2. Konsultacje. 

Nie dotyczy. 

 

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Nie dotyczy. 

 

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy. 

Nie dotyczy.  

 

5. Wpływ aktu normatywnego na środowisko i zdrowie ludzi. 

Nie dotyczy.  

 

6. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Nie dotyczy. 

 

7. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny. 

Nie dotyczy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36/09/KC 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia ………………………. 

w sprawie sposobu prowadzenia i wzoru dziennika gospodarowania wodą  

Na podstawie art. 64 ust. 2d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.  
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia i wzór dziennika gospodarowania wodą. 

§ 2. Wzór dziennika gospodarowania wodą jest określony załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. 1. W dzienniku gospodarowania wodą zamieszcza się dane wskazane we wzorze 
dziennika, o którym mowa w § 2.  

2. W dzienniku gospodarowania wodą zamieszcza się również inne dane, niż wskazane we 
wzorze, o którym mowa w § 2, dotyczące warunków istotnych dla gospodarowania wodą 
na urządzeniu piętrzącym w szczególności w zakresie możliwości tworzenia przepływem 
dozwolonym dodatkowej pojemności powodziowej w oparciu o informacje napływające  
z osłony hydrometeorologicznej. 

§ 4. Użytkownik budowli piętrzącej jest obowiązany prowadzić dziennik rzetelnie, w sposób 
odzwierciedlający stan rzeczywisty.   

§ 5. 1. Wpisy w dzienniku gospodarowania wodą są dokonywane: 

1) każdorazowo po włączeniu lub zamknięciu odpływu przez budowlę upustową; 

2)  w normalnych warunkach użytkowania oraz podczas zjawiska suszy w zbiorniku 
raz dziennie o godzinie 6.00 uniwersalnego czasu koordynowanego (Universal 
Time Co-ordinated), zwanego dalej „UTC”; 

3)  w warunkach użytkowania w okresie powodzi co 3 godziny zaczynając od godz. 
6.00 UTC. 

2. W warunkach użytkowania w okresie powodzi nie prowadzi się pomiarów dotyczących 
strat.   

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

                                                            
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 
 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.  

Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz.125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147,  
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238,  Nr 181, poz.1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505,  
z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620. 

 



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

 
WZÓR 

 
DZIENNIK GOSPODAROWANIA WODĄ 

 
(plik MS Excel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/09/EP 



Str………..
Budowla piętrząca  ……………………………………………………, rzeka …………………………………….. miesiąc………………. rok……….

1 2 …n suma 1 2 …n suma 1 2 …n suma 1 2 …n suma Parowanie Przesiąki

m.n.p.m. m.n.p.m. hm3 hm3 hm3 hm3 hm3 m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s
1 2 3 4 n

pojemność - stopień wykorzystania charakterystycznych dla gospodarowania wodą pojemności określonych na podstawie pomiaru;
pojemność wolna - pojemność pozostała w dyspozycji, stanowiąca różnicę pomiędzy pojemnością przy Max PP a pojemnością określoną w czasie pomiaru, pozwalająca na redukowanie fali powodziowej,  
dopływ chwilowy - wielkość dopływu w czasie pomiaru w punktach kontrolnych, lub obliczony z bilansu;
odpływ chwilowy - odpływ w czasie pomiaru do odbiorników (koryto rzeki, kanał), przez każdą budowlę upustową; 
rozbiór średni dobowy - suma średniego dobowego odpływu przez poszczególne budowle upustowe, suma średnich dobowych poborów wody przez poszczególne zakłady oraz strat na parowanie i przesiąki, liczona z okresu od 6.00 do 6.00 UTC;

03/09/EP

Objaśnienia:

W Z Ó R

Max PP - maksymalny poziom pietrzenia;
Vm - pojemność martwa zbiornika;
Vu - pojemność użytkowa;
Vps - pojemność powodziowa stała;

Qgw - przepływ gwarantowany;
Qdoz - przepływ dozwolony;
Min PP - minimalny poziom piętrzenia;
NPP - normalny poziom piętrzenia;

Qn - przepływ nienaruszalny;

rz.zw. WG - rzędna stanu wody górnej;
rz.zw. WD - rzędna stanu wody dolnej;

Straty Ogółem 
suma

DZIENNIK GOSPODAROWANIA WODĄ 

powo 
dziowa 

forsowana

Pojemność

Ustalone:   Qn ……………….. m3/s              Qgw ……………….. m3/s             Qdoz ……………….. m3/s

Pojemność  
wolna Uwagi

matwa

Dopływ 
średni 

dobowy
Odpływ do odbiornika

Rozbiór średni dobowy 
Pobór wody

Odpływ chwilowy 
powo 

dziowa

                Vm ………….……. mln m3              Vu ………..……… mln m3            Vps ……..… ……… mln m3
            MinPP ….…………… m n.p.m.         NPP ……………....... m n.p.m.     MaxPP …………...…… m n.p.m.

Odczyty wodowskazowe
Dopływ chwilowy

Data Godzina
rz.zw.WG rz.zw.WD użytko 

wa



Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1), MINISTRA INFRASTRUKTURY2) 

oraz MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

I ADMINISTRACJI3) 

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         

w sprawie opracowywania map ryzyka powodziowego  
oraz map zagrożenia powodziowego4) 

 

 Na podstawie art. 88j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.  

z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.5)) zarządza się, co następuje: 

 § 1. 1. Rozporządzenie określa: 

1) wymagania dotyczące opracowywania map ryzyka powodziowego oraz map 
zagrożenia powodziowego; 

2) skalę map ryzyka powodziowego oraz map zagrożenia powodziowego. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie – Prawo wodne”, rozumie się przez 
to ustawę z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 

 § 2. Obszary, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne, 
wyznacza się przez odwzorowanie, uzyskanych na podstawie wyników modelowania 
hydraulicznego, rzędnych zwierciadła wody w rzeczywistym ukształtowaniu doliny 
rzecznej, z wykorzystaniem technik GIS bazujących na numerycznym modelu terenu 
(NMT), pozyskanym z zasobów Głównego Geodety Kraju. 

                                                            
1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
1rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 
2)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 
3)  Minister Spraw Wewnętrznych i administracji kieruje działami administracji rządowej – administracja publiczne oraz sprawy    

wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

4)Rozporządzenie w zakresie swej właściwości dokonuje wdrożenia postanowień implementacji przepisów dyrektywy 
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i 
zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27). 

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.  
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz.125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147,  
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238,  Nr 181, poz.1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505,  
z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253 i Nr 96, poz. 620. 
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§ 3. 1. Dla potrzeb wyznaczenia obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 
ustawy – Prawo wodne, stosuje się modele hydrauliczne jednowymiarowe (1D) lub 
dwuwymiarowe (2D). 
2. Modelowanie dwuwymiarowe wykonuje się dla wszystkich miast wojewódzkich  
i miast na prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 
100 000 osób. 
3. Dla terenów, innych niż wymienione w ust. 2, można stosować modelowanie 
jednowymiarowe.  
4. Nie wyklucza się opracowania modeli dwuwymiarowych dla miast, innych niż 
wymienione w ust. 2, zlokalizowanych na zbiegu kilku cieków, dla których ryzyko 
powodziowe we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego określono jako wysokie. 
5. Dla terenów wskazanych dla modelowania dwuwymiarowego można wykonać 
modele hybrydowe (1D/2D), składające się z jednowymiarowego modelu dla koryt 
cieków oraz modelu dwuwymiarowego dla analizy obszarów zalewowych.  
 

§ 4. 1. W wyniku modelowania jednowymiarowego, na mapach zagrożenia 
powodziowego zaznacza się obszary, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – 
Prawo wodne, oraz informacje na temat rozkładu głębokości wody. 
2. W wyniku modelowania dwuwymiarowego, na mapach zagrożenia powodziowego 
zaznacza się obszary, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne, oraz 
informacje na temat rozkładu głębokości wody, prędkości wody, oraz kierunku 
przepływu wody dla całego obszaru objętego modelowaniem. 
3. Ustala się następujące przedziały głębokości: 
1) poniżej 0,5 m (h ≤ 0,5 m) – który wskazuje na niskie zagrożenie dla ludzi; 
2) od 0,5 m do 2 m (0,5 m ‹ h ≤ 2 m) - który wskazuje na małe zagrożenie dla ludzi ze 
względu na możliwość ucieczki na wyższe piętra; 
3) od 2 m do 4 m (2 m ‹ h ≤ 4 m) - który wskazuje na podwyższone zagrożenie dla 
ludzi, zalaniu mogą podlegać nie tylko partery, ale również pierwsze piętra 
budynków; 
4) powyżej 4 m (h > 4 m) - który wskazuje na wysokie zagrożenie dla ludzi i wysokie 
zagrożenie wystąpienia szkód całkowitych. 
4. Ustala się następujące przedziały prędkości: 
1) poniżej 0,5 m/s (v ≤ 0,5 m/s) – prędkość mała – woda ma niewielką zdolność 
oddziaływania na obiekty; 
2) od 0,5 m/s do 1 m/s (0,5 m/s ‹ v ≤ 1 m/s) – prędkość średnia – woda ma 
umiarkowaną zdolność oddziaływania na obiekty i jest w stanie przemieszczać 
obiekty o niewielkich rozmiarach i masie, stanowi zagrożenie dla ludzi; 
3) od 1 m/s do 2 m/s (1 m/s ‹ v ≤ 2 m/s) – prędkość duża – woda ma silną zdolność 
oddziaływania na obiekty i jest w stanie przemieszczać obiekty o stosunkowo dużych 
rozmiarach i masie, stanowi poważne zagrożenie dla ludzi; 
4) powyżej 2 m/s (v > 2 m/s) – bardzo duża prędkość – woda ma bardzo silną 
zdolność oddziaływania na obiekty i jest w stanie przemieszczać obiekty o bardzo 
dużych rozmiarach i masie oraz naruszać strukturę obiektów statycznych, stanowi 
bardzo poważne zagrożenie dla ludzi. 
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§ 5. 1. Na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się elementy zgodnie  

z art. 88e ust. 2 ustawy – Prawo wodne.  
2. Dla określenia szacunkowej liczby mieszkańców, którzy mogą być dotknięci 
powodzią przedstawia się ilość osób zameldowanych w każdym z obszarów  
w poszczególnych klasach użytkowania terenu, o których mowa w ust. 4, oraz 
budynki mieszkalne, dla których głębokość zalewu jest mniejsza lub równa 2 m 
(niskie zagrożenie dla ludności) oraz dla których głębokość zalewu jest większa od 2 
m (wysokie zagrożenie dla ludności). 
3. Źródłem danych do określenia ilości osób oraz budynków mieszkalnych, o których 
mowa w ust. 2, jest Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz wybrane dane  
z bazy PESEL. 
4. W celu ustalenia rodzaju działalności gospodarczej, prowadzonej na obszarach,  
o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne, przyjmuje się następujące 
klasy użytkowania terenu: 

1) osiedla mieszkaniowe; 

2) tereny przemysłowe; 

3) komunikacja; 

4) lasy; 

5) tereny zielone i sportowe; 

6) użytki rolne (grunty orne i użytki zielone); 

7) wody; 

8) pozostałe. 

5. Bazą źródłową dla określenia klas użytkowania terenu, o których mowa w ust. 4, 
jest Baza Danych Obiektów Topograficznych. 
6. Dla klas użytkowania terenu, o których mowa w ust. 4, określa się wartości strat 
powodziowych. 
7. Sposób obliczania strat powodziowych w poszczególnych klasach użytkowania 
terenu na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego jest określony  
w załączniku  nr 1 do rozporządzenia. 

8. Na mapach ryzyka powodziowego wskazuje się następujące obszary chronione:  

1) obszary poboru wody przeznaczonej do spożycia (strefy ochronne ujęć wody, 
ujęcia wód); 

2) obszary wód przeznaczone do celów rekreacyjnych kąpieliska raportowane do 
Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach  
i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006 r.) oraz 
pozostałe znajdujące się w wykazie Głównego Inspektoratu Sanitarnego; 

3) obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub 
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, takie jak: parki 
narodowe, rezerwaty przyrody, stanowiska wyznaczone w ramach programu 
Natura 2000; 
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4) obszary cenne kulturowo, takie jak: zespoły zamkowe, zespoły pałacowe, 
skanseny, muzea, zabytkowe kościoły i zespoły klasztorne, których wartość 
wymierną nie sposób oszacować ze względu na ich znaczenie dla dziedzictwa 
narodowego; 

5) obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym takie jak: szpitale, szkoły, 
przedszkola, hotele, posterunki policji, remizy strażackie, centra handlowe, uznane 
jako ważne z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa. 

9. Na mapach ryzyka powodziowego wskazuje się następujące instalacje mogące,  
w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości: 
1) obiekty, które posiadają pozwolenia zintegrowane zgodnie z listą obiektów według 
dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącego zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. L 257 z 10.10.1996, str. 26) - 
zakłady w następujących kategoriach działalności przemysłowej: 
a) przemysł energetyczny, 
b) produkcja i obróbka metali, 
c) przemysł mineralny, 
d) przemysł chemiczny, 
e) gospodarki odpadami; 
2) inne zakłady przemysłowe mogące stwarzać zagrożenie, a które nie uzyskały 
pozwolenia, o którym mowa w pkt 1; 
3) oczyszczalnie ścieków;  
4) przepompownie ścieków;  
5) punkty zrzutu ścieków;  
6) składowiska odpadów;  
7) cmentarze.  
 

§ 6. Mapy ryzyka powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego wykonuje 
się w kroju arkuszowym właściwym mapie topograficznej w skali 1: 10 000,  
w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych „1992” oraz Europejskim 
Układzie Wysokości Kronsztad 86 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 
(Dz. U. Nr 70, poz.821). 

§ 7. 1. Wersja cyfrowa map ryzyka powodziowego i map zagrożenia 
powodziowego powinna zawierać wszystkie warstwy przestrzenne powstałe na 
etapie tworzenia map w formie plików „*.shp” definiujących geometryczny kształt  
i przestrzenną lokalizację obiektów oraz zawierających odpowiedni zestaw danych 
opisujących cechy tych obiektów. 
2. Obszary, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne, przedstawia się 
jako obiekty powierzchniowe, z przyporządkowaną wartością przewyższenia. 
 

§ 8. 1. Poza wersją cyfrową map ryzyka powodziowego i map zagrożenia 
powodziowego przygotowuje się wersje analogowe w postaci plików PDF  
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o rozmiarze arkusza A1 w podziale na arkusze (godła) odpowiadające arkuszom 
map w skali 1:10000.  
2. Mapy zagrożenia powodziowego wykonuje się odrębnie dla każdego z obszarów, 
o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne.  
3. Arkusze map ryzyka powodziowego przygotowuje się w dwóch zestawach 
tematycznych: 
1) mapa ryzyka powodziowego – mapa zagrożenia ludności oraz strat powodziowych 
zawierających następujące kategorie: 
a) ludność, 
b) wartości strat powodziowych (przedstawione jako raster wartości strat dla 
każdego oczka rastra); 
2) mapa ryzyka powodziowego – mapa użytkowania terenu oraz obszarów 
chronionych i obiektów zagrażających środowisku zawierających następujące 
kategorie: 
a) użytkowanie terenu (przedstawione jako rodzaj działalności gospodarczej 
prowadzonej na obszarze potencjalnie dotkniętym powodzią), 
b) obszary chronione, 
c) instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości. 
4. Mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w  ust. 3, wykonuje się odrębnie dla 
każdego z obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne. 
 

§ 9. 1. Podstawowym źródłem danych topograficznych dla opracowania map 
ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego jest Baza Danych Obiektów 
Topograficznych (BDOT). 

2. W przypadku niedostępności BDOT można wykorzystać inne dostępne materiały. 

 

§ 10. 1. Mapa podkładowa powinna spełniać kryteria dokładnościowe 
odpowiadające przyjętej skali opracowania, to jest skali 1:10 000. 

2. Wybór mapy podkładowej jest uzależniony od dostępności poszczególnych 
produktów i ich aktualności.  

3. Docelowo mapę podkładową powinna stanowić mapa topograficzna w skali 
1:10 000. 

4. W przypadku niedostępności produktu o wystarczającej aktualności, jako podkład 
wykorzystuje się standardową wizualizację Bazy Danych Obiektów 
Topograficznych, jeżeli spełnia kryteria aktualności.  

5. W przypadku braku wymienionych opracowań kartograficznych,  o których mowa  
ust. 3 i 4, mapę podkładową stanowi ortofotomapa. 
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§ 11. Szczegółowy układ i sposób prezentacji danych ujętych na mapach 
zagrożenia powodziowego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.  

 

§ 12. Szczegółowy układ i sposób prezentacji danych ujętych na mapach 
ryzyka powodziowego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

 

 

 

MINISTER INFRASTRUKTURY 

 

 

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI 
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury  

oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia . . . . . . . . . . . . (poz. . . . ) 

Załącznik nr 1 
 

SPOSÓB OBLICZANIA STRAT POWODZIOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH 
KLASACH UŻYTKOWANIA TERENU NA POTRZEBY OPRACOWANIA 

 MAP RYZYKA POWODZIOWEGO 

1. Określając sumaryczne wartości strat dla poszczególnych klas użytkowania terenu 
wskazanych w § 5 ust. 4 rozporządzenia, korzysta się ze wzoru: 

i
j

iji ASpSp  


4

1

  dla i=1..9 

gdzie: 

Spij – oznacza wartości strat jednostkowych dla danej klasy użytkowania, 

Ai– oznacza powierzchnię zajmowaną przez daną klasę. 

2. W przypadku klas użytkowania terenu wskazanych w § 5 ust 4 pkt 1-3 
rozporządzenia, ostateczną wartość strat na terenach zagrożonych uzyskuje się 
poprzez porównanie wartości określonej klasy użytkowania z zależnością określającą 
stopień utraty wartości tej klasy w zależności od głębokości zalania. Ta zależność 
jest nazywana funkcją strat. 
3. Wielkości strat w klasach wskazanych w § 5 ust 4 pkt 1- 3 rozporządzenia, 
wyrażane są jako: 
 

 jiij hfWSp   

gdzie: 
Spij – oznacza wartości strat jednostkowych dla danej klasy użytkowania oraz 
klasy głębokości, 
Wi – oznacza wartości terenu w poszczególnych klasach użytkowania, 
f(hj) – oznacza wartości funkcji strat wiążącej głębokość zalania z utratą 
wartości w poszczególnych klasach. 
 

4. Dla klas użytkowania terenu, wskazanych w § 5 ust 4 pkt 4-6 rozporządzenia, 
przyjmuje się stałe wartości strat niezależnie od głębokości zalania, ze względu na 
niewielki wpływ głębokości na poziom utraty wartości majątku. Wartość strat 
pozostaje stała w całym zakresie głębokości - wartość funkcji f(hj) równa się 1. 

5. W klasach wskazanych w § 5 ust. 4 pkt 7 i 8 rozporządzenia wartości strat nie są 
obliczane. 
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6. Wielkość stopnia utraty wartości majątku wyznacza się na granicach przedziałów 
głębokości, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia. Wartości te przedstawiają 
się następująco: 

1) klasa 1 - osiedla mieszkaniowe: 

h 

[m] 

f(h) 

[%] 

≤ 0.5 20 

0.5 < h ≤ 2 35 

2 < h ≤ 4 60 

> 4 95 

 

2) klasa 2 – tereny przemysłowe: 

h 

[m] 

f(h) 

[%] 

≤ 0.5 20 

0.5 < h ≤ 2 40 

2 < h ≤ 4 60 

> 4 80 

 

3) klasa 3 – tereny komunikacyjne: 

h 

[m] 

f(h) 

[%] 

≤ 0.5 5 

0.5 < h ≤ 2 10 

2 < h ≤ 4 10 

> 4 10 

 

7. Do obliczeń przyjmuje się następujące wartości strat jednostkowych  
w poszczególnych klasach:  

1) klasa 1 - osiedla mieszkaniowe 
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Wartości strat jednostkowych dla osiedli mieszkaniowych przyjmuje się w zależności 
od województwa: 

Województwo 

wartość majątku 
na osiedlach 

mieszkaniowych 
[zł/m2] 

dolnośląskie 422,24 
kujawsko-pomorskie 332,72 
lubelskie 164,54 
lubuskie 276,30 
łódzkie 290,94 
małopolskie 364,09 
mazowieckie 509,63 
opolskie 265,87 
podkarpackie 201,25 
podlaskie 162,79 
pomorskie 399,89 
śląskie 559,03 
świętokrzyskie 201,10 
warmińsko-
mazurskie 

203,39 

wielkopolskie 360,56 
zachodniopomorskie 309,83 

 

2) klasa 2 - tereny przemysłowe  

Wartość strat jednostkowych dla terenów przemysłowych przyjmuje się w zależności 
od województwa: 

województwo 

Wartość majątku 
na terenach 

przemysłowych 
(zł/m2] 

dolnośląskie 473,44 
kujawsko-pomorskie 461,52 
lubelskie 508,97 
lubuskie 639,37 
łódzkie 829,20 
małopolskie 606,64 
mazowieckie 943,83 
opolskie 474,32 
podkarpackie 641,34 
podlaskie 509,85 
pomorskie 595,82 
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województwo 

Wartość majątku 
na terenach 

przemysłowych 
(zł/m2] 

śląskie 549,65 
świętokrzyskie 537,68 
warmińsko-
mazurskie 

504,73 

wielkopolskie 702,50 
zachodniopomorskie 326,21 
 

3) klasa 3 – komunikacja 

Wartość strat jednostkowych na terenach komunikacyjnych -  436 zł/m2. 

4) klasa 4 – lasy 

Wartość strat jednostkowych w lasach - 80 PLN/ha. 

5) klasa 5 - tereny zielone i sportowe 

Wartość strat jednostkowych dla terenów sportowych i zielonych - 5,1 zł/m2 . 

6) klasa 6 - użytki rolne 

a) Wartość strat jednostkowych dla gruntów ornych - 1428 zł/ha.  

b) Wartość strat jednostkowych dla użytków zielonych - 674 zł/ha. 
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Załącznik nr 2 

SZCZEGÓŁOWY UKŁAD I SPOSÓB PREZENTACJI DANYCH UJĘTYCH  
NA MAPACH ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 

 

6. Każdy arkusz mapy zawiera następujące elementy: 
1) tytuł opracowania; 
2) opis rejonu wraz z godłem mapy odpowiednim dla map w skali 1: 10 000 

zamieszczony pod tytułem opracowania;  
3) główną ramkę danych (skala 1:10 000) zawierającą treść mapy z niżej 

wymienionymi warstwami informacyjnymi: 
a) granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo 

wodne - warstwa poligonowa,  
b) głębokość wody – warstwa rastrowa, 
c) prędkości wody – warstwa rastrowa, 
d) kierunki przepływu wody – warstwa rastrowa lub wektorowa, 
e) sieć rzeczna, 
f) zbiorniki retencyjne, 
g) pikiety określające wartość maksymalnej rzędnej wody wynikające  

z modelowania, 
h) kilometraż rzeki z punktami co 500 m, 
i) wały przeciwpowodziowe, 
j) podział administracyjny w postaci granic gmin, 
k) nazwy miejscowości; 

4) siatkę kartograficzną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie 
mapy; 

5) siatkę metryczną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy 
zawierającą: 

a) podziałkę liniową wraz z opisem skali, 
b) strzałkę północy, 
c) legendę (odnosząca się do głównej ramki danych), 
d) ramkę danych nazwaną jako „układ arkuszy” z zaznaczonym 

zasięgiem głównej ramki danych;  
6) informacje o: 

a) układach odniesienia, 
b) wykonawcy opracowania i jego logo, 
c) nazwie i logo zlecającego, 
d) aktualności opracowań kartograficznych, 
e) aktualności opracowań hydrograficznych, 
f) o numerze wydania i jego roku wraz z zastrzeżeniami dotyczącymi 

reprodukowania i wykorzystywania mapy. 
7. Wykonawca przy wykonywaniu map zagrożenia powodziowego uwzględni 

wymagania i wytyczne Komisji Europejskiej odnośnie zakresu i formatu 
powyższych map (w tym wytycznych Europejskiego Systemu Informacji o Wodzie 
– WISE: Guidance Document No. 22 Updated Guidance on Implementing the 
Geographical Information System (GIS) Elements of the EU Water policy 
Technical Report - 2009 – 028 i jego ewentualnych aktualizacji) oraz wykona 
prace wymagane formularzami raportowymi Komisji Europejskiej. 
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8. Zestawienie symboli warstw map jest przedstawione w tabeli 1. 
9. Parametry map odnoszące się do treści map opisanej powyżej, są przedstawione 

w tabeli 2. 

 
Tabela 1. Tabela symboli warstw map 
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Tabela 2. Parametry elementów treści mapy zagrożenia powodziowego 
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Załącznik nr 3 

SZCZEGÓŁOWY UKŁAD I SPOSÓB PREZENTACJI DANYCH UJĘTYCH  
NA MAPACH RYZYKA POWODZIOWEGO 

 

1. Każdy arkusz mapy, o której mowa w § 8 ust 3 pkt 1 rozporządzenia, zawiera 
następujące elementy: 

1) tytuł opracowania; 
2) opis rejonu wraz z godłem mapy odpowiednim dla map w skali 1: 10 000 

zamieszczony pod tytułem opracowania;  
3) główną ramkę danych (skala 1:10 000) zawierającą treść mapy z niżej 

wymienionymi warstwami informacyjnymi:  
a) granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo 

wodne – warstwa poligonowa, 
b) szacunkowa ilość osób zagrożonych powodzią - warstwa 

tematyczna,  
c) budynki - warstwa tematyczna,  
d) wartości strat powodziowych (warstwa rastrowa),  
e) sieć rzeczna, 
f) zbiorniki retencyjne, 
g) kilometraż rzeki z punktami co 500 m, 
h) wały przeciwpowodziowe, 
i) podział administracyjny w postaci granic gmin, 
j) nazwy miejscowości; 

4) siatkę kartograficzną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie 
mapy; 

5) siatkę metryczną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy 
zawierającą: 

a) podziałkę liniową wraz z opisem skali, 
b) strzałkę północy, 
c) legendę (odnosząca się do głównej ramki danych), 
d) ramkę danych nazwaną jako „układ arkuszy” z zaznaczonym 

zasięgiem głównej ramki danych; 
6) informacje o: 

a) układach odniesienia, 
b) wykonawcy opracowania i jego logo, 
c) nazwie i logo zlecającego, 
d) aktualności opracowań kartograficznych, 
e) aktualności opracowań hydrograficznych, 
f) o numerze wydania i jego roku wraz z zastrzeżeniami dotyczącymi 

reprodukowania i wykorzystywania mapy. 
2. Każdy arkusz mapy, o której mowa w § 8 ust 3 pkt 2 rozporządzenia, zawiera 

następujące elementy: 
1) tytuł opracowania; 
2) opis rejonu wraz z godłem mapy odpowiednim dla map w skali 1: 10 000 

zamieszczony pod tytułem opracowania; 
3) główną ramkę danych (skala 1:10 000) zawierającą treść mapy z niżej 

wymienionymi warstwami informacyjnymi:  
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a) granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo 
wodne – warstwa poligonowa, 

b) klasy użytkowania terenu - warstwa tematyczna, 
c) strefy ochronne ujęć wody, 
d) ujęcia wody pitnej, 
e) obszary wód do celów rekreacyjnych,  
f) obszary ochrony przyrody, 
g) obiekty zabytkowe,  
h) zakłady przemysłowe,  
i) inne źródła zanieczyszczeń,  
j) sieć rzeczna, 
k) zbiorniki retencyjne, 
l) kilometraż rzeki z punktami co 500 m, 
m) wały przeciwpowodziowe, 
n) podział administracyjny w postaci granic gmin, 
o) nazwy miejscowości; 

4) siatkę kartograficzną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie 
mapy; 

5) siatkę metryczną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy 
zawierającą: 

a) podziałkę liniową wraz z opisem skali, 
b) strzałkę północy, 
c) legendę (odnosząca się do głównej ramki danych), 
d) ramkę danych nazwaną jako „układ arkuszy” z zaznaczonym 

zasięgiem głównej ramki danych;  
6) informacje o: 

a) układach odniesienia, 
b) wykonawcy opracowania i jego logo, 
c) nazwie i logo zlecającego, 
d) aktualności opracowań kartograficznych, 
e) aktualności opracowań hydrograficznych, 
f) o numerze wydania i jego roku wraz z zastrzeżeniami dotyczącymi 

reprodukowania i wykorzystywania mapy. 
3. Wykonawca przy wykonywaniu map ryzyka powodziowego uwzględni wymagania 

i wytyczne Komisji Europejskiej odnośnie zakresu i formatu powyższych map (w 
tym wytycznych Europejskiego Systemu Informacji o Wodzie – WISE: Guidance 
Document No. 22 Updated Guidance on Implementing the Geographical 
Information System (GIS) Elements of the EU Water policy Technical Report - 
2009 – 028 i jego ewentualnych aktualizacji) oraz wykona prace wymagane 
formularzami raportowymi Komisji Europejskiej. 

4. Zestawienie symboli warstw map jest przedstawione w tabeli 1 i 3. 
5. Parametry map odnoszące się do treści map opisanej powyżej, są przedstawione 

w tabeli 2 i 4. 
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Tabela 1. Tabela symboli warstw map ryzyka powodziowego – mapa zagrożenia 
ludności oraz strat powodziowych 
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Tabela 2. Parametry elementów treści mapy ryzyka powodziowego  
– mapa zagrożenia ludności oraz strat powodziowych 
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Tabela 3. Tabela symboli warstw map ryzyka powodziowego  
– mapa działalności gospodarczej i przemysłowej oraz obszarów chronionych 
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Tabela 4. Tabela symboli warstw map ryzyka powodziowego  
– mapa działalności gospodarczej i przemysłowej oraz obszarów chronionych 
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UZASADNIENIE 

 

 Celem projektowanego rozporządzenia jest:: 

1) spełnienie wymagań dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego  

i zarządzania nim, zwanej dalej „Dyrektywą Powodziową”, 

2) spełnienie wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących opracowania map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego – raportowanie, 

3) ujednolicenie sposobu wykonywania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego w skali całego kraju, oraz  

4) koordynacja działań we wspólnie zarządzanych dorzeczach międzynarodowych – 

metodyki, na podstawie których opracowano wytyczne do opracowania map 

zagrożenia i map ryzyka powodziowego uwzględniają uzgodnienia międzynarodowe. 

 

W obowiązujących aktualnie przepisach działu V ustawy – Prawo wodne „Ochrona 

przed powodzią oraz suszą” istnieje obowiązek sporządzenia studiów ochrony 

przeciwpowodziowej ustalających granice zasięgu wód powodziowych  

o określonym prawdopodobieństwie występowania powodzi oraz określenie kierunków 

ochrony przed powodzią. Do tej pory nie było przepisów wykonawczych dotyczących 

sporządzania studiów ochrony przeciwpowodziowej, co utrudniało korzystanie z wyników 

jednostkom samorządowym i jednostkom zarządzania kryzysowego w wypełnianiu ich 

zadań. Należy podkreślić, że wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego wykonywane jest 

w układzie zlewniowym, natomiast służby z nich korzystające pracują w granicach 

administracyjnych, co utrudniało jednolite interpretowanie zagrożenia powodziowego 

zobrazowanego w różny sposób na granicach regionów wodnych. 

 

Rozporządzenie ma na celu zagwarantowanie jednolitego podejścia do 

opracowywania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego na poziomie 

krajowym.  

Mapy opracowane na podstawie wymogów zawartych w rozporządzeniu będą 

spełniały wymagania Dyrektywy Powodziowej oraz będą uwzględniały wytyczne Komisji 

Europejskiej w zakresie wdrażania elementów Systemu Informacji Geograficznej w polityce 

wodnej Unii Europejskiej.  
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Dyrektywa Powodziowa wymaga sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map 

ryzyka powodziowego do 22 grudnia 2013 r. Raport z wykonania map powinien zostać 

przekazany do Komisji Europejskiej do dnia 22 marca 2014 r.  

 

Na mapach zagrożenia powodziowego mają być wskazane obszary,  

na których prawdopodobieństwo powodzi jest: niskie (w tym obszary, na których powódź 

będzie miała charakter zdarzenia ekstremalnego), średnie (występowanie powodzi nie 

częściej niż co 100 lat) oraz wysokie, jak również głębokości i prędkości wody (w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach).  

Rozporządzenie określa typy modelowania hydraulicznego jakie należy zastosować 

w celu wyznaczenia granic obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, w tym 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Rozporządzenie wskazuje obszary, na 

których należy wykonać mapy z przypisaniem typu modelowania, jakie należy zastosować.  

Na obszarach zurbanizowanych ze względu na potrzeby planowania przestrzennego  

jest wymagana dokładniejsza symulacja zjawisk przepływu i odpływu. Przyjęto, że 

modelowanie dwuwymiarowe wykonywane będzie dla wszystkich miast wojewódzkich i miast 

na prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób. 

Jednak nie wyklucza się opracowania modeli dwuwymiarowych dla mniejszych miast 

zlokalizowanych na zbiegu kilku cieków, dla których ryzyko powodziowe we wstępnej ocenie 

ryzyka powodziowego określono jako wysokie. 

Zastosowanie modelowania dwuwymiarowego oferuje możliwości i rodzaje wyników 

obliczeń nie do uzyskania podczas procesu jednowymiarowego. Modelowanie 

dwuwymiarowe, dostarcza szczegółowych informacji na temat rozkładu głębokości wody, 

prędkości oraz kierunku przepływu wody. Pozwala to na dokładniejszą ocenę sytuacji 

związanej z zagrożeniem powodziowym. 

Jednak pracochłonność tworzenia modeli 2D jest dużo większa niż modeli 1D. Odnosi się to 

w szczególności do elementów tj.: wykonania NMT, przystosowywania NMT dla potrzeb 

siatki obliczeniowej modelu 2D, wytworzenia NMT koryta, tworzenia warstwy przestrzennego 

rozkładu szorstkości, obsługi zapisu warunków brzegowych, ujęcia budowli 

hydrotechnicznych w modelu. Wymaga to precyzyjnego odzwierciedlenia wszystkich 

istotnych elementów modelu. Czas trwania obliczeń jest znacznie dłuższy niż w przypadku 

modelu 1D.  

Wobec powyższego nie na wszystkich obszarach możliwe będzie zastosowanie 

modelowania dwuwymiarowego. 
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W ramach opracowywania map zagrożenia powodziowego z uwagi na cel, jakim jest 

analiza przepływu wielkich wód oraz dla ograniczenia kosztów i czasu obliczeń dla obszarów 

wskazanych dla modelowania 2D wykonywane będą modele hybrydowe (1D/2D), składające 

się z jednowymiarowego modelu dla koryt cieków oraz modelu dwuwymiarowego dla analizy 

obszarów zalewowych. 

Rozporządzenie określa również przedziały głębokości i prędkości wody przedstawiane 

na mapach zagrożenia powodziowego.  

Przedziały głębokości zostały wybrane ze względu na zagrożenie ludzi  

i potrzeby opracowania planów ewakuacyjnych. Takie kryteria w odniesieniu do map 

zagrożenia powodziowego są powszechnie używane w krajach Unii Europejskiej Holandii, 

Francji, Niemczech oraz w Szwajcarii: 

 poniżej 0,5 m (h ≤ 0,5 m) – który wskazuje na niskie zagrożenie dla ludzi, 

 od 0,5 do 2 m (0,5 m ‹ h ≤ 2 m) - który wskazuje na małe zagrożenie dla ludzi ze 

względu na możliwość ucieczki na wyższe piętra, 

 od 2 do 4 m (2 m ‹ h ≤ 4 m) - który wskazuje na podwyższone zagrożenie dla ludzi, 

zalaniu mogą podlegać nie tylko partery, ale również pierwsze piętra budynków, 

 powyżej 4 m (h > 4 m) - który wskazuje na wysokie zagrożenie dla ludzi i wysokie 

zagrożenie wystąpienia szkód całkowitych. 

W przypadku prędkości wody przyjęte przedziały wynikają z klasyfikacji prędkości 

przepływu wody stosowanej w hydraulice koryt naturalnych i sztucznych, której celem jest 

określenie stopnia niszczycielskiej siły oddziaływania wody na obiekty. Klasyfikacja ta 

obejmuje następujące przedziały prędkości: 

 v ≤ 0,5 m/s – prędkość mała – woda ma niewielką zdolność oddziaływania na obiekty, 

 0,5 m/s < v ≤ 1 m/s – prędkość średnia – woda ma umiarkowaną zdolność 

oddziaływania na obiekty i jest w stanie przemieszczać obiekty o niewielkich 

rozmiarach i masie, stanowi zagrożenie dla ludzi, 

 1 m/s < v ≤ 2 m/s – prędkość duża – woda ma silną zdolność oddziaływania na 

obiekty i jest w stanie przemieszczać obiekty o stosunkowo dużych rozmiarach i 

masie, stanowi poważne zagrożenie dla ludzi, 

 v > 2.0 m/s – bardzo duża prędkość – woda ma bardzo silną zdolność oddziaływania 

na obiekty i jest w stanie przemieszczać obiekty o bardzo dużych rozmiarach i masie 

oraz naruszać strukturę obiektów statycznych, stanowi bardzo poważne zagrożenie 

dla ludzi. 
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Ryzyko powodziowe prezentowane na mapach ryzyka powodziowego wyrażane 

będzie poprzez określenie następujących zmiennych społeczno-ekonomicznych: 

 szacunkowa liczby mieszkańców potencjalnie dotkniętych powodzią,  

 rodzaj działalności gospodarczej,  

 obszary chronione, 

  instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 

całości. 

Mapy ryzyka powodziowego będą pokazywać wartości strat powodziowych 

wyznaczonych dla 8 klas użytkowania terenu (1. osiedla mieszkaniowe, 2. tereny 

przemysłowe, 3. komunikacja, 4. lasy, 5. tereny zielone i sportowe, 6. użytki rolne, 7. wody, 

8. pozostałe), dla trzech scenariuszy wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego. 

Na mapach ryzyka powodziowego będą również uwzględnione głębokości zalewu 

wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego. Określone zostaną średnie głębokości 

zalewu dla obiektów powierzchniowych typu „budynki”. Pozwoli to określić stopień 

zagrożenia ludności według poniższych klas. 

 głębokość zalewu ≤ 2 m (niskie zagrożenie), 

 głębokość > 2 m (wysokie zagrożenie). 

Proponowany w rozporządzeniu sposób obliczania strat ma na celu przybliżenie 

spodziewanych szkód. Ocena ryzyka powodziowego obejmuje wycenę  

w jednostkach pieniężnych tych strat powodziowych, które dopuszczają takie ujęcie. 

Natomiast te składniki ryzyka, których kwantyfikacja i wycena są bardzo trudne lub uznane 

za kontrowersyjne, jak obszary chronione, na tym etapie wdrażania Dyrektywy Powodziowej 

nie będą uwzględniane.  

Opracowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego będą 

dostarczać pełniej informacji o zagrożeniu powodziowym, która może być wykorzystywana w 

szerokim spektrum zastosowań.  

Mapy posłużą ujednoliceniu polityki państwa w zakresie zarządzania ryzykiem 

powodziowym. Będą wykorzystywane na dalszym etapie wdrażania Dyrektywy Powodziowej, 

tzn. tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Posłużą za podstawę do 

planowania niezbędnego zakresu działań o charakterze technicznym i nietechnicznym, 

prowadzących do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem, jak również do oceny 

funkcjonowania już istniejących związanych z techniczną ochroną przed powodzią (wały, 

poldery, zbiorniki, kanały ulgi). 
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Mapy będą stanowiły podstawę dla racjonalnego planowania przestrzennego na 

obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a tym samym dla zapobiegania 

powstawaniu szkód powodziowych. Będą uwzględniane w studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województwa oraz przy 

wydawaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. 

Rozporządzenie określa skalę, w jakiej mapy te muszą zostać wykonane  

(1:10 000), aby mogły zostać wykorzystane do celów planowania przestrzennego. 

Informacje zawarte na mapach będą szczególnie przydatne w reagowaniu  

i zarządzaniu kryzysowym w sytuacji wystąpienia powodzi, w organizacji systemu 

monitoringu (osłona przeciwpowodziowa na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym), systemu 

ostrzeżeń (docieranie z informacją o powodzi do jak największego kręgu odbiorców), 

systemu reagowania na powódź (tworzenie planów reagowania z określeniem dróg i 

kolejności ewakuacji oraz wyłączeń ciągów komunikacyjnych, optymalizacja akcji 

ratunkowej, identyfikacja obiektów niebezpiecznych). 

Powyższe mapy z pewnością mogą stanowić element wspomagający wprowadzenie 

normatywów określających zasady ubezpieczenia ludzi i majątku trwałego oraz inwentarza 

gospodarczego na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

Zgodnie z wymogami Dyrektywy Powodziowej wszystkie mapy zostaną podane do 

publicznej wiadomości. Ich udostępnienie nastąpi za pośrednictwem Europejskiego Systemu 

Informacji o Wodzie (WISE - Water Information System for Europe) oraz krajowego portalu 

internetowego, który zostanie uruchomiony przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.  

Jako kraj członkowski UE Rzeczpospolita Polska jest obowiązana do składania 

raportów Komisji Europejskiej z wykonania Dyrektywy. Konieczne będzie udostępnienie map 

dla całego obszaru kraju. Będziemy zobowiązani do przedstawienia Komisji metod 

stosowanych w skali kraju przy wyznaczaniu poszczególnych elementów zawartych na 

mapach, formy ich prezentacji, skali, jak również ich wykorzystania. Jesteśmy również 

zobowiązani do udostępnienia metodyk, na podstawie których mapy zostały wykonane. W 

związku z tym jednolite podejście w skali całego kraju do opracowania tych map jest 

niezwykle ważne. 

Wobec tak szerokiego i powszechnego zastosowania tych map w skali całej Polski, 

muszą być one wykonane w jednolity sposób, zrozumiały dla wszystkich.  Rozporządzenie 

swym zakresem zagwarantuje spełnienie wszystkich powyższych celów.  

Ponadto czytelne i wizualne odzwierciedlenie stopnia zagrożenia powodziowego dla 

terenów zamieszkałych i silnie zurbanizowanych jest ważnym czynnikiem w uświadomieniu 

społeczeństwu stopnia zagrożenia. Będzie to szczególnie przydatne przy uzyskaniu poparcia 
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społecznego dla działań minimalizujących skutki powodzi o charakterze technicznym i 

nietechnicznym. 

 

Regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 
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Ocena skutków regulacji 

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na działalność Prezesa Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 

dyrektorów urzędów morskich, Głównego Geodetę Kraju. 

 

2. Konsultacje 

Przedmiotowy projekt ustawy zostanie poddany konsultacjom społecznym  

i uzgodnieniom międzyresortowym. Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na 

stronie internetowej Ministerstwa Środowiska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 

3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek 

samorządu terytorialnego 

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla 

sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Konieczność opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 

wynika wprost z przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Nie przewiduje się wpływu projektu ustawy na rynek pracy. 

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się wpływu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się wpływu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny. 
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7. Wpływ regulacji na ochronę środowiska 

Zakłada się, że nowy model ochrony przed powodzią będzie miał pozytywny wpływ na 

ochronę środowiska. Na mapach ryzyka powodziowego według rozporządzenia wskazane 

będą obszary chronione m.in. obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, 

gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem  

w ich ochronie oraz instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 

Dzięki uwzględnieniu powyższych elementów na mapach będzie można uwzględnić 

działania związane z ochroną środowiska w planach zarządzania ryzykiem powodziowym. 

 

8. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i 

zarządzania nim.  

Regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 
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