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Plan wykładu
• Własność wód, 

prawa właścicielskie
do wód publicznych

• Wody śródlądowe 

• Stawy rybne i melioracje wodne

• Linia brzegowa

• Obowiązki właścicieli 
nieruchomości 
graniczących z wodami publicznymi
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GRUNTY POD WODAMI

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

w SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW z 29 marca 2001 
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Ustawa PRAWO WODNE z 18 lipca 2001 

Wody płynące (art. 5.3.1.)

1. w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach,                  
z których cieki biorą początek,

2. znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych 
zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym 
naturalnym dopływie lub odpływie wód 
powierzchniowych,

3. wody w sztucznych zbiornikach wodnych
usytuowanych na wodach płynących;

Ustawa PRAWO WODNE z  20 lipca 2017 

4. kanałach

(art. 22.)



Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW z 29 marca 2001 

Grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi

grunty pod wodami płynącymi w rzekach, potokach 

górskich, kanałach i innych ciekach, o przepływach 

stałych lub okresowych, oraz źródła, z których cieki 

biorą początek, a także grunty pod wodami 

znajdującymi się w jeziorach i zbiornikach sztucznych,        

z których cieki wypływają lub do których wpływają.



Ustawa PRAWO WODNE z 18 lipca 2001 

Wody stojące art. 5.2)

znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych 
zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, 
w sposób naturalny,   z powierzchniowymi wodami 

płynącymi.

(art.5.2.4.) Przepisy o wodach stojących stosuje się 
odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach 

terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, 
niebędących stawami.

Ustawa PRAWO WODNE z 20 lipca 2017 

(art. 23.)



Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW z 29 marca 2001 

Grunty pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi

Do gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
zalicza się grunty pod wodami w jeziorach i zbiornikach
innych niż określone w pkt 1 i 2 (tj. inne niż grunty pod 

morskimi wodami wewnętrznymi i grunty pod 
powierzchniowymi wodami płynącymi).



POLSKA NORMA PN-R-93000   2006
„RYBACTWO STAWOWE – TERMINOLOGIA”

Sztuczny zbiornik wodny przeznaczony 

do chowu, hodowli i przetrzymywania 

ryb, wyposażony w urządzenia 

hydrotechniczne.  

Staw



POLSKA NORMA PN-R-93000 2006
„RYBACTWO STAWOWE – TERMINOLOGIA”

staw przeznaczony do chowu, hodowli lub 

przetrzymywania karpia lub innych gatunków ryb o 

podobnych wymaganiach środowiskowych, z wodą 

stagnującą lub słabo przepływającą, nagrzewającą się do 

temperatury powyżej 20˚C w okresie letnim; jest to staw, 

w którym naturalny pokarm może stanowić podstawę 

produkcji ryb 

Staw karpiowy



POLSKA NORMA PN-R-93000 2006
„RYBACTWO STAWOWE – TERMINOLOGIA”

Staw pstrągowy

staw przeznaczony do chowu, hodowli lub 

przetrzymywania pstrąga lub innych gatunków ryb o 

podobnych wymaganiach środowiskowych, z 

przepływem dobrze natlenionej wody, nie nagrzewającej 

się w zasadzie do temperatury powyżej 20˚C w okresie 

letnim



POLSKA NORMA PN-R-93000 2006
„RYBACTWO STAWOWE – TERMINOLOGIA”

Podstawowe rodzaje stawów 

a. niespuszczany

b. spuszczalny

c. paciorkowe

d. nieprzepływowe

e. narybkowe, przesadki, tarliska 

itd. 



Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW z 29 marca 2001 

Stawy rybne stanowią nieruchomości gruntowe, oznaczone 

w ewidencji gruntów symbolem (Wsr), zaliczane są do 

użytków rolnych (§ 68.1.6)

Grunty pod stawami



Woda zgromadzona w stawie 

nie jest ani wodą płynącą ani wodą stojącą,                                                                           

jest wodą w urządzeniu wodnym                                                     

– stanowi własność właściciela urządzenia

Na wykonanie urządzenia wodnego                         

wymagane jest pozwolenie wodnoprawne

Własność

zgodnie z Prawem wodnym z 18 Lipca 2001, j.t. 2015 



STAWY RYBNE

URZĄDZENIA WODNE

wg ustawy Prawo wodne art.9.1.a)

Pozwolenie 

wodnoprawne

URZĄDZENIA MELIORACJI WODNYCH 

SZCZEGÓŁOWYCH

STAWY PSTRĄGOWE STAWY KARPIOWE

wg ustawy Prawo wodne art.73.1.4

ZIEMNE STAWY RYBNE

Prawo wodne 2001 Prawo wodne 2017

art. 16. budowle służące do kształtowania 

zasobów wodnych lub korzystania z tych 

zasobów, w tym: (..) stawy rybne (..)

art. 386. pozwolenie wodnoprawne jest 

wymagane na wykonanie urządzeń 

wodnych

art. 386. pozwolenie wodnoprawne jest 

wymagane na usługi wodne i szczególne 

korzystanie z wód

art. 197.1. Urządzeniami melioracji 

wodnych są: (..) ziemne stawy rybne



WŁASNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD STOJĄCYCH 

W GRANICACH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (art. 214) 

Śródlądowe wody stojące, woda w rowie oraz 

woda w stawie, który nie jest napełniany 

w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami 

opadowymi lub roztopowymi lub wodami 

gruntowymi, znajdujące się w granicach 

nieruchomości gruntowej stanowią własność 

właściciela tej nieruchomości



MELIORACJE WODNE

URZĄDZENIA MELIORACJI 

WODNYCH 
PODSTAWOWYCH

URZĄDZENIA MELIORACJI 

WODNYCH

SZCZEGÓŁOWYCH

kanały, stopnie wodne, zbiorniki
i inne urządzenia wodne

ujęcia służące do poboru wody

urządzenia przeciwpowodziowe

rurociągi o średnicy od 0,6 m

Rowy                                          
(szerokość dna poniżej 1,5 m)

groble na obszarach 
nawadnianych,

deszczownie i drenowania

Rurociągi  poniżej  0,6 m

ziemne stawy rybne 

Ustawa Prawo wodne 2001



MELIORACJE WODNE

rowy                                          
(szerokość dna poniżej 1,5 m)

drenowania

rurociągi

stacje pomp służące wyłącznie 

do celów rolniczych

Ustawa Prawo wodne 2017 art. 197)

ziemne stawy rybne

groble na obszarach nawodnień

systemy nawodnień 

grawitacyjnych

systemy nawodnień 

ciśnieniowych

Przepisy dotyczące urządzeń melioracji 

wodnych stosuje się odpowiednio do:

1) budowli wstrzymujących erozję 

wodną

2) dróg dojazdowych niezbędnych do 

użytkowania obszarów 

zmeliorowanych

3) fitomelioracji oraz agromelioracji

4) systemów przeciwerozyjnych

5) zagospodarowania zmeliorowanych 

trwałych łąk lub pastwisk

6) zagospodarowania nieużytków 

przeznaczonych na trwałe łąki lub 

pastwiska.



MELIORACJE WODNEUstawa Prawo wodne 2017

Art. 199. 1. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy
do właścicieli gruntów.

2. Urządzenia melioracji wodnych mogą być wykonywane 
na koszt Skarbu Państwa, (…), za zwrotem, w formie opłaty 
melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli gruntów, na 
które te urządzenia wywierają korzystny wpływ, zwanych dalej 
„zainteresowanymi właścicielami gruntów”.

Art. 203. Programowanie, planowanie i nadzorowanie 
wykonywania urządzeń melioracji wodnych (…) należy do Wód 
Polskich.

Ewidencję melioracji wodnych 

prowadzą Wody Polskie



Prawa właścicielskie do wód publicznych

Instytucja Zakres Przykład

Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej ; Dyrektor 

Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej 

(administracja rządowa 

niezespolona)

Wody istotne dla kształtowania zasobów wodnych 

oraz ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności wody 

podziemne oraz śródlądowe wody powierzchniowe, m.in.: 

➢ w ciekach naturalnych, od źródeł do ujścia, o średnim 

przepływie z wielolecia równym lub wyższym od                    

2,0 m3/s w przekroju ujściowym, 

➢ w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach wodnych, przez 

które przepływają w/w cieki, 

➢ granicznych, 

➢ w śródlądowych drogach wodnych

Pisa z jeziorami: Niegocin, 

Boczne, Jagodne, Szymoneckie, 

Szymon, Tałtowisko, Ryńskie, 

Tałty, Mikołajskie, Śniardwy, 

Seksty i Roś (śródlądowa droga 

wodna)a). 

Marszałek Województwa; 

Wojewódzkie Zarządy 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych

Wody istotne dla regulacji stosunków wodnych na 

potrzeby rolnictwa, służące polepszeniu zdolności 

produkcyjnej gleby i ułatwienie jej uprawy.

Jezioro Łańskie (pow. 1042,3 ha, 

warmińsko-mazurskie) b)

Dyrektor Parku Narodowego 

(administracja rządowa, zadania 

wojewody wykonywane we 

własnym imieniu)

Wody znajdujące się w granicach parku,  z 

wyłączeniem wód granicznych i w śródlądowych drogach 

wodnych, które są sklasyfikowane w klasie wyższej niż 

klasa I. 

Jezioro Wigry (pow. 2118,3 ha, 

Wigierski Park Narodowy) c)

Nadleśniczy

(państwowa jednostka 

gospodarcza i organizacyjna)

Wody istotne dla kształtowania zasobów wodnych 

oraz wody istotne dla regulacji stosunków wodnych na 

potrzeby rolnictwa znajdujące się w granicach 

nadleśnictwa

brak

a) poz. 1604, zał. I rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub 

części stanowiących własność publiczną (Dz.U. 2003, Nr 16, poz. 149)

b) poz. 11, zał. III w/w rozporządzenia 

c) Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 roku w utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 

24, poz. 124)

Tak było



Prawa właścicielskie do wód śródlądowych

Instytucja Zakres

Wody Polskie

(państwowa osoba prawna 

w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych) 

Śródlądowe wody płynące oraz wody podziemne.

Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, znajdujące się 

w obrębie działki ewidencyjnej, która obejmuje także śródlądowe wody 
płynące będące własnością Skarbu Państwa.

Minister właściwy do 

spraw żeglugi śródlądowej

Śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym

Nadleśniczy Wody Polskie, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki 

wodnej, mogą powierzyć nadleśniczemu, w drodze porozumienia, na jego 

wniosek, wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do 

śródlądowych wód płynących znajdujących się w granicach 

nadleśnictwa

Samorząd terytorialny 

lub ich związki

Wody Polskie, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw gospodarki 

wodnej, mogą powierzyć jednostkom samorządu terytorialnego lub ich 

związkom, w drodze porozumienia, na ich wniosek, wykonywanie praw 

właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód 

płynących znajdujących się 

w granicach jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

W/w porozumienia nie obejmują uprawnień właściciela wód, o których mowa w art. 263 (pobieranie pożytków 

z wód)

Uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego w stosunku do 
śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie



Szczególne obowiązki właścicieli 

nieruchomości

(wynikające z ustawy Prawo wodne)



Właścicieli nieruchomości obowiązuje:
(graniczących z wodami publicznymi)

UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO WÓD 

PUBLICZNYCH DLA OSÓB TRZECICH

ZAKAZ GRODZENIA W PASIE 1,5 M OD LINII 

BRZEGOWEJ WÓD PUBLICZNYCH

ZAKAZ ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE

NAKAZ USUWANIA PRZESZKÓD ORAZ ZMIAN                 

W DOPŁYWIE WODY

Części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód wyznacza wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, w drodze decyzji. (art. 233)

a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar (art. 232)

właścicielowi nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie odpowiednio od właściciela wód 
albo właściciela hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych(art. 233)

Właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie 
wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Ugoda nie może dotyczyć wprowadzania 

ścieków do wód lub do ziemi.(art. 235)



Linia brzegu (art. 220)

Dla cieków naturalnych, jezior oraz innych 

naturalnych zbiorników wodnych stanowi ją:

• krawędź brzegu lub 

• linia stałego porostu traw albo 

• linia, którą ustala się według średniego 

stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 

10 lat.



TERENY OGRANICZONEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
(Prawo wodne)

STREFY OCHRONNE 
UJĘĆ WODY

OBSZARY OCHRONNE

ZBIORNIKÓW WODNYCH

OBSZARY OCHRONY 
PRZECIWPOWODZIOWEJ

TEREN OCHRONY 

BEZPOŚREDNIEJ

TEREN OCHRONY 

POŚREDNIEJ

OBSZARY 

BEZPOŚREDNIEGO 

ZAGROŻENIA POWODZIĄ 

OBSZARY 

POTENCJALNEGO 

ZAGROŻENIA POWODZIĄ

Zapraszam na przerwę


