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Plan wykładu

Administrowanie wodami –
organizacja i podział kompetencji

Funkcje planistyczne

Korzystanie z wód i usługi wodne 

Usługa wodna, pozwolenia wodnoprawne

Opłaty za wodę 

Obowiązki właścicieli nieruchomości określone  
przepisami Prawa  wodnego



Usprawnienie systemu zarządzania poprzez połączenie kompetencji 

Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW),  

Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych

(WZMiUW) oraz starostw powiatowych w jednej instytucji, 

państwowej osobie prawnej Wody Polskie.

Istnienie jednego właściciela z podziałem wewnętrznym (na granicach 

zlewni) ma usunąć uciążliwy system dwuwładzy, gdzie częścią wód i 

obiektów zajmowały się samorządy w swoich granicach 

administracyjnych. W efekcie ma powstać  spójny system 

finansowania i planowania rozwoju wód śródlądowych.

Idea



ADMINISTRACJA WODNA 
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Wody Polskie - instytucja omnipotentna

podmiot ten będzie wykonywał:

A. uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód 

i nieruchomości związanych z wodami stanowiącymi 

własność Skarbu Państwa

B. obowiązki związane z wydawaniem decyzji i orzekaniem

w sprawach gospodarki wodnej m.in. poprzez 

wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

C. obowiązki planistyczne

D. obowiązki ewidencyjne 



Obowiązki planistyczne

Koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, planów 

zagospodarowania przestrzennego województw, strategii rozwoju 

województw, ramowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego związków metropolitalnych, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminnych 

programów rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy będą wymagały 

uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i 

zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią. 

W uzgodnieniu z właściwymi wojewodami będą natomiast sporządzane, przez 

Wody Polskie, projekty map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 

powodziowego. Z kolei projekty planu przeciwdziałania skutkom suszy Wody 

Polskie przygotowywać będą w uzgodnieniu z ministrami właściwymi ds. 

rolnictwa, rozwoju wsi, rybołówstwa i żeglugi śródlądowej, a także z 

wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary dorzeczy.



Obowiązki planistyczne

poziom zagrożenia 
powodziowego wynikający 

z wyznaczenia obszarów 
szczególnego zagrożenia 
powodzią uwzględnia się 
w decyzjach o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz decyzjach 

o warunkach zabudowy, 
dotyczących nieruchomości 

w całości lub w części 
położonych na tych obszarach



Obowiązki planistyczne
2. Projekty:

1) strategii rozwoju województwa,

2) planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

3) ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego związku metropolitalnego,

4) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6) gminnego programu rewitalizacji,

7) decyzji o warunkach zabudowy,

8) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

9) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

– wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy 

i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią.



Obowiązki planistyczne
Art. 169. Mapy zagrożenia powodziowego

1. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej 

ocenie ryzyka powodziowego sporządza się mapy zagrożenia powodziowego.

2. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności:

1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

0,2% lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

ekstremalnego;

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

3) obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia:

a) wału przeciwpowodziowego,

b) wału przeciwsztormowego,

c) budowli piętrzącej.

3. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się następujące elementy:

1) zasięg powodzi;

2) głębokość wody lub rzędną zwierciadła wody;

3) w uzasadnionych przypadkach – prędkość przepływu wody lub natężenie przepływu 

wody.

4. Jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona 

odpowiednia ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony 

morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie wyżej 

wymienione obszary.



1. minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

2. minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej

3. prezes Wód Polskich

4. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich

5. dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich

6. kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich

7. dyrektor urzędu morskiego

8. wojewoda

9. starosta

10. wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są (art. 14):



Administrowanie wodami

Instytucja Zakres kompetencji (decyzji)

Dyrektor 

regionalnego 

zarządu 

gospodarki wodnej 

Wód Polskich

warunki dopuszczalności wprowadzania wód i ścieków (art. 76 ust. 2) 

zakaz podejmowania niektórych działań na obszarach wód lub szczególnego 

zagrożenia powodzią (art. 77 ust. 3, 8 i 14) 

ochrona ludności i mienia przed powodzią (art. 166 ust. 5)

nakaz usunięcia drzew lub krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią (art. 175 ust. 1) 

zakazy w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów 

przeciwpowodziowych (art. 176 ust. 4 i 9) 

nakaz obniżenia piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika (art. 182  ust. 1) 

wykonywanie urządzeń melioracji wodnych (art. 199 ust. 4) 

ustalanie wysokości części opłaty melioracyjnej (art. 201 ust. 1) 

korekta wysokości opłaty melioracyjnej (art. 202 ust. 1) 

niewykonywanie obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych 

(art. 206)

wezwanie do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej 
(art. 343 ust. 2, 3 i 6)
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Instytucja Zakres kompetencji (decyzji)

Dyrektor zarządu 

zlewni Wód 

Polskich

warunki wprowadzania do wód lub ziemi niektórych wód lub ścieków (art. 80) 

obowiązek zlikwidowania nieczynnych studni na terenie ochrony pośredniej (art. 132) 

właściwość organów w sprawach ustanowienia strefy ochronnej (art. 135 ust. 1 pkt 1 i ust. 3)

utrzymywanie urządzeń wodnych (art. 188 ust. 3 i 5) 

legalizacja urządzenia wodnego (art. 190 ust. 2, 13 i 14) 

nakaz przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego (art. 191 ust. 1 i 3) 

utrzymywanie wód publicznych i tworzących brzeg wody budowli (art. 226 ust. 4) 

obowiązki zakładu wynikające z pozwolenia na regulację wód (art. 237 ust. 3 pkt 1) 

wysokość opłaty stałej za usługi wodne (art. 271 ust. 7) 

wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne (art. 272 ust. 19) 

reklamacja w sprawie wysokości opłaty za usługi wodne (art. 273 ust. 6) 

wysokość opłaty za pobór wód podziemnych na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych 

organizmów wodnych (art. 275 ust. 15 i 19) 

wysokość opłaty podwyższonej za korzystanie z usług wodnych bez wymaganych pozwoleń 

(art. 281 ust. 7) 

ustalanie wysokości należności za korzystanie z dróg wodnych i urządzeń wodnych 

(art. 319 ust. 7), 

reklamacja wysokości należności za korzystanie z dróg wodnych i urządzeń wodnych 

(art. 311 ust. 6)

dochodzenie roszczeń za szkody (art. 469 ust. 3)



Instytucja Zakres kompetencji (decyzji)

Kierownik nadzoru 

wodnego Wód 

Polskich

zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do wód (art. 232 ust. 4) 

obowiązek uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego (art. 394 ust. 2)

ustalanie warunków działań wymagających zgłoszenia wodnoprawnego 

(art. 424 ust. 1)

RZGW WP Zarząd Zlewni Warmińsko-Mazurskie

w Białymstoku

Zarząd Zlewni w Giżycku, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko, telefon: 87 428 39 

92, tel./fax: 87 429 36 77, księgowość: 87 428 22 07, e-mail: 

gizycko@warszawa.rzgw.gov.pl

Zarząd Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantów 24, 10-526 Olsztyn

w Gdańsku

Zarząd Zlewni w Elblągu, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg, tel. +48 55 232 57 

25 • Faks. +48 55 232 71 18  • E-mail zz-elblag@wody.gov.pl,

Podległe nadzory wodne: Braniewo, Elbląg, Malbork, Nowy Dwór Gdański, 

Olsztynek, Orneta.

mailto:zz-elblag@wody.gov.pl


Korzystanie z wód

a. powszechne

b. zwykłe

c. szczególne

Tak było i jest, ale

Usługi wodne



Powszechne korzystanie z wód (art. 32)

Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania 

potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, 

bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, 

a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów 

wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

Prawo to przysługuje każdemu z publicznych śródlądowych 

wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych 

oraz z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej.



Zwykłe korzystanie z wód (art. 33)

Prawo to przysługuje właścicielowi gruntu i dotyczy wód 

stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych 

znajdujących się w jego gruncie.

Korzystanie służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa 

domowego oraz gospodarstwa rolnego i obejmuje:

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych 

w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości 

nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę. 

Prawo nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych 

bez wymaganej zgody wodnoprawnej.



Szczególne korzystanie z wód (art. 34)

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające 

poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, 

obejmujące:

1) odwadnianie gruntów i upraw;

2) użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach;

3) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością 

innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach 

rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego

4) wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2

robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, 

mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez 

wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni 

biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji 

otwartej lub zamkniętej



5) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

6) wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;

7) przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;

8) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód 

wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz 

wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych 

materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;

9) uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy 

jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy 

silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych;

10) chów ryb w sadzach;

11) zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających 

migrację ryb;

12) nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż 

średniorocznie 5 m3 na dobę;



13) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;

14) rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa 

niż 5 m3 na dobę;

15) korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych 

usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub 

hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;

16) organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach 

działalności gospodarczej.



Usługa wodna (art. 35)
centralny element 
nowego systemu

Usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, 

podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza 

zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód 

oraz szczególnego korzystania z wód. 

Usługi te to m.in. 

• pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, 

• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (obejmujące także 

wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych), 

• odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub 

roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej.

Podmioty korzystające z usług wodnych będą obowiązane nie tylko do 

ponoszenia opłat za usługi wodne, lecz również do uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego.



Usługi wodne w szczególności obejmują:

1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

2) piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód 

powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;

3) uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;

4) odbiór i oczyszczanie ścieków;

5) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie 

ścieków do urządzeń wodnych;

6) korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;

7) odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub 

roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej 

służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji 

zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

8) trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz 

zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących 

z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

9) odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.


