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Zgoda wodnoprawna

Usługa wodna



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.



Zgoda wodnoprawna

Pozwolenie wodnoprawne

Zgłoszenie wodnoprawne

Ocena wodnoprawna

Deklaracja zgodności



Zgoda wodnoprawna

Decyzja, która dotyczy: 

1) wydania pozwolenia wodnoprawnego;

2) przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego;

3) wydania oceny wodnoprawnej;

4) wydania decyzji, o których mowa w art. 77 zakaz podejmowania 

niektórych działań na obszarach wód lub szczególnego zagrożenia 

powodzią ust. 3 i 8 oraz w art. 176 zakazy w celu zapewnienia 

szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych ust. 4.



Administrowanie zgodami wodnoprawnymi

Instytucja Rodzaj decyzji/zakres kompetencji w sprawie:

Dyrektor 

regionalnego 

zarządu 

gospodarki 

wodnej Wód 

Polskich

POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

• na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,

• na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,

• na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

• na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych, 

• na 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 na wycinanie roślin z wód 

lub brzegu,

• na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych 

zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska,

• na korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach 

wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących 

przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

• na korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych w całości 

lub w części na terenach zamkniętych,

• na przedsięwzięcia, na których ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia, jeżeli jest 

organem właściwym w sprawie jednego z pozwoleń.

OCEN WODNOPRAWNYCH



Administrowanie zgodami wodnoprawnymi

Instytucja Rodzaj decyzji/zakres kompetencji w sprawie:

Dyrektor 

zarządu zlewni 

Wód Polskich

POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

• na pozostałe działania, na których ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego (art. 386)

Kierownik 

nadzoru 

wodnego Wód 

Polskich

ZGŁOSZEŃ WODNOPRAWNYCH



Pozwolenie wodnoprawne

• Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

• Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 

na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

• Pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego

• Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego

przez wytwórcę ścieków przemysłowych

• Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków 

do wód lub do ziemi albo kanalizacji



Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (art. 389)

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) usługi wodne;

2) szczególne korzystanie z wód;

3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

4) rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

5) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

6) wykonanie urządzeń wodnych;

7) regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt 

cieków naturalnych;

8) zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ 

na warunki przepływu wód;

9) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz 

przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w 

rurociągach osłonowych lub przepustów;

10) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe 

napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.



Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią (art. 390)

1. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

1) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

b) nowych obiektów budowlanych (w pozwoleniu wodnoprawnym określa 

się wymagania dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią);

2) gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, 

odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, 

które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano 

decyzję objętą zakazem podejmowania niektórych działań na obszarach wód 

lub szczególnego zagrożenia powodzią (art. 77. ust. 3).



3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi ścieków i wód innych niż 

wymienionych w warunkach dopuszczalności wprowadzania wód i ścieków może być 

udzielone, jeżeli wydano decyzję o zwolnieniu z zakazu (art.76, ust. 2).

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi 

śródlądowej określą, w drodze rozporządzenia, zakres wymagań, jakie dla obiektów 

budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może 

określać pozwolenie wodnoprawne, kierując się koniecznością zapewnienia ochrony 

przed powodzią.



Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego przez wytwórcę 

ścieków przemysłowych (art. 391)

Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego dotyczy wytwórcy ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 rozporządzenie w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ust. 1.

Art. 100 Rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

1. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych 

do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 

będzie się kierował:

1) potrzebą zapobiegania zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi, powodowanego wprowadzaniem 

do kanalizacji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

2) podatnością substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego na mechaniczno-

biologiczne procesy oczyszczania;

3) koniecznością redukcji substancji szczególnie szkodliwych w miejscu ich powstawania, 

gdy nie jest możliwe ich usunięcie w mechaniczno-biologicznych procesach oczyszczania.



Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

albo kanalizacji (art. 392)

Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi albo do 

urządzeń kanalizacyjnych są wydawane z uwzględnieniem przepisów rozdziałów 1–4 

w dziale IV tytułu III ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2017.0.519 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Tytuł III. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

Dział IV. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Wydawanie pozwoleń

Rozdział 3. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia

Rozdział 4. Pozwolenia zintegrowane

1. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na 

rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji 

lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub 

procesów technologicznych.(…)



Pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego (art. 393)

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 przez ludzi, 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 w rozumieniu art. 3 katalog 

pojęć ustawowych pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym.

2. 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.

.



3. Pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 2, przysługuje także zakładowi 

wskazanemu przez właściciela urządzenia wodnego, o ile o pozwolenie 

wodnoprawne nie ubiegają się zakłady, które będą pobierać wodę w celu 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, lub 

zakłady, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej 

lub sztucznej retencji lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku 

wodnym.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń 

wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności 

i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości 

i urządzeń. Informację tej treści zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym.

5. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń 

koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje 

roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem 

pozwolenia.



Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych (Rozdział 2)

• Elementy pozwolenia wodnoprawnego (art. 403)

• Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego (art. 399)

• Okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego (art. 400)

• Strony postępowania w sprawach pozwoleń wodnoprawnych (art. 401)

• Wyłączenie stosowania przepisów ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego (art. 402)

• Obowiązek stosowania metodyk referencyjnych analizy (art. 405)

• Naruszenie interesów osób trzecich w związku z wykonywaniem 

pozwolenia wodnoprawnego (art. 410)

• Prawa i obowiązki następcy prawnego zakładu (art. 411)

• Przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego (412)

• Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 407)



Elementy pozwolenia wodnoprawnego (art. 403)

1. W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się:

• cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych 

robót, 

• cel i zakres korzystania z wód, 

• warunki wykonywania uprawnienia oraz 

• obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów 

środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych



Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego (art. 399)

1. (..) odmawia się, jeżeli:

1) projektowany sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, 

o których mowa w art. 396 pozwolenie wodnoprawne, a ustalenia planu lub 

programów ust. 1 pkt 1–7, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 

396 pozwolenie wodnoprawne a ustalenia planu lub programów ust. 1 pkt 8;

2) projektowany sposób korzystania z wód dla celów energetyki wodnej 

nie zapewni wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w sposób 

technicznie i ekonomicznie uzasadniony.

2. Wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli zakład planujący 

korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania 

wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z wynikających 

z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków.



Okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego (art. 400)

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, 

nie dłuższy niż 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

2. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja 

stała się ostateczna.

3. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń 

kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego, określone w przepisach rozporządzenia w sprawie 

warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi albo rozporządzenia 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wydaje 

się na okres nie dłuższy niż 4 lata, liczony od dnia, w którym decyzja stała się 

ostateczna.

ALE



4. Prawa i obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzenie ścieków 

do wód lub do ziemi i odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych 

obowiązują od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stała się 

ostateczna, chyba że w pozwoleniu wodnoprawnym została określona inna data, od 

której obowiązuje to pozwolenie.

5. Pozwolenie wodnoprawne na 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 wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat, liczony od dnia, w 

którym decyzja stała się ostateczna.

6. Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy 

pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń 

wodnoprawnych na regulację wód oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie 

robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji 

terenowej.

7. Informację o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia 

wodnoprawnego organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych podaje do 

publicznej wiadomości na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.



8. Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz 

zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

9. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód oraz 

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym na rolnicze wykorzystanie ścieków, 

przekazuje właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska kopie ostatecznej 

decyzji.

10. Do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stosuje 

się odpowiednio przepisy o zabezpieczeniu roszczeń oraz o okresie ważności i treść 

pozwolenia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 187, 188 

ust. 3 pkt 2 i ust. 4 )

Strony postępowania w sprawach pozwoleń wodnoprawnych (art. 401)

1. Stroną postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych jest 

wnioskodawca oraz podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie 

z wód, lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania 

urządzeń wodnych.

2. Stroną postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych dotyczących 

śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym jest właściwy 

organ administracji żeglugi śródlądowej.



3. Jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia 

wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 

zawiadamianie stron przez publiczne ogłoszenia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –

Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia 

wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz 

zawiadamia się pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie 

zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie 

właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w starostwie powiatowym 

i urzędach gmin właściwych ze względu na zakres korzystania z wód, na stronach 

podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej urzędów i w prasie lokalnej.



Obowiązek stosowania metodyk referencyjnych analizy (art. 405)

Zakłady są obowiązane do stosowania metodyk referencyjnych analizy 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 rozporządzenia w 

sprawie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi ust. 1 pkt 2.

Wyłączenie obowiązku stosowania metodyk referencyjnych analizy (art. 406)

W przypadku, o którym mowa w art. 405 obowiązek stosowania metodyk 

referencyjnych analizy, dopuszcza się stosowanie innej metodyki, jeżeli 

umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a uzasadnieniem jej 

zastosowania są zjawiska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy 

chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie, a podmiot obowiązany do 

prowadzenia pomiarów udowodni pełną równoważność uzyskanych wyników.

Art. 99 Rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

1.2) warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, w szczególności 

ścieków bytowych, ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych, w tym najwyższe 

dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu 

rolniczego wykorzystania ścieków, a także miejsce, sposób i minimalną częstotliwość pobierania 

próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym 

warunkom;



Naruszenie interesów osób trzecich w związku z wykonywaniem pozwolenia 

wodnoprawnego (art. 410)

1. Jeżeli w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastąpiło naruszenie 

interesów osób trzecich, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, mając 

na uwadze, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i 

ekosystemów od wód zależnych, marnotrawstwa wody lub energii wody, a także nie 

może wyrządzać szkód, może, w drodze decyzji, nałożyć na zakład posiadający 

pozwolenie wodnoprawne obowiązek:

1) wykonania ekspertyzy,

2) opracowania lub zaktualizowania instrukcji gospodarowania wodą i przedstawienia 

ich temu organowi, w terminie określonym w tej decyzji.

2. Jeżeli zmiana pozwolenia wodnoprawnego polegająca na ograniczeniu zakresu 

korzystania z wód lub w zakresie, o którym mowa w art. 403 elementy pozwolenia 

wodnoprawnego ust. 1–6, jest uzasadniona treścią ekspertyzy lub wynika z instrukcji 

gospodarowania wodą, o których mowa w ust. 1, organ właściwy w sprawach pozwoleń 

wodnoprawnych może, bez odszkodowania, zmienić pozwolenie wodnoprawne.



Prawa i obowiązki następcy prawnego zakładu (art. 411)

1. Następca prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa 

i obowiązki wynikające z tego pozwolenia.

2. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych potwierdza, w drodze 

decyzji, przejęcie przez następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z tego 

pozwolenia.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek następcy prawnego.

Jak hipoteka!



1. Zakład zamierzający prowadzić działalność wymagającą pozwolenia 

wodnoprawnego, może się ubiegać o przyrzeczenie wydania pozwolenia 

wodnoprawnego.

2. Przyrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, może udzielić, w drodze decyzji, organ 

właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych.

3. W postępowaniu o udzielenie przyrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się 

przepisy art 389–393 oraz art 395–411.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się okres ważności przyrzeczenia, 

o którym mowa w ust. 1, z tym, że ten okres nie może być krótszy niż rok.

5. W okresie ważności przyrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy w 

sprawie zgód wodnoprawnych nie może odmówić wydania pozwolenia 

wodnoprawnego, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 399 odmowa 

wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Art. 389 Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Art. 390 Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Art. 391 Obowiązek posiadania pozwolenia wodnoprawnego przez wytwórcę ścieków przemysłowych

Art. 392 Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi albo kanalizacji

Art. 393  Pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego

Przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego (art. 412)



Art. 395 Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego

Art. 396 Pozwolenie wodnoprawne a ustalenia planu lub programów

Art. 397 Właściwość organów w sprawach zgód wodnoprawnych

Art. 398 Opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego lub wydanie

pozwolenia wodnoprawnego

Art. 399 -411Rozdział 2. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego (art. 412)



Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 407)

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek.

2. Do wniosku dołącza się:

1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej 

„operatem”, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym 

określeń specjalistycznych;

2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 

przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;

4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód 

powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz 

wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od 

siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji 

gospodarowania wodą zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia 

potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, których 

dotyczy instrukcja, w ilości egzemplarzy uwzględniającej liczbę podmiotów 

korzystających z wód.



4. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na 

odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację 

hydrogeologiczną, jeżeli jest wymagana.

5. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń 

kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe 

dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 

rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ust. 

1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi i zamieści na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego jego obsługę wzór 

wniosku, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.



Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

• Operat wodnoprawny

• Instrukcja gospodarowania wodą

• Ocena wodnoprawna



Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na elektronicznych 

nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci plików 

typu rastrowego (PDF).

Elementy części opisowej operatu wodnoprawnego (art. 409)

1. Część opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie 

wodnoprawne, zawiera:

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

2) wyszczególnienie:

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,

c) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,

d) rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 

wykonania urządzeń wodnych,

e) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i 

adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,

f) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób 

trzecich;

Operat wodnoprawny (art. 408)



3) opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z 

numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne;

4) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;

5) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym;

6) ustalenia wynikające z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,

c) planu przeciwdziałania skutkom suszy,

d) programu ochrony wód morskich,

e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

f) planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu 

transportowym;

7) określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na 

wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów 

środowiskowych dla nich określonych;

8) wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w 

miejscu korzystania z wód;

9) wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych;



10) planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, 

zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia 

wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w 

tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

11) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

2. Część graficzna operatu zawiera:

1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na 

mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości;

2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód 

płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.



Dodatkowe wymogi dotyczą operatów, na podstawie których wydaje się 

pozwolenie wodnoprawne:

• na pobór wód, 

• na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń 

kanalizacyjnych,

• na rolnicze wykorzystanie ścieków,

• na odprowadzanie do wód - 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,

• na 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.



Instrukcja gospodarowania wodą jako załącznik do pozwolenia 

wodnoprawnego (art. 404)

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres instrukcji gospodarowania wodą, kierując się funkcją urządzeń 

wodnych oraz koniecznością zaspokojenia potrzeb wodnych korzystających 

z wód, stosownie do posiadanych przez nich uprawnień.

Rozporządzenie w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (art. 413)

W przypadku piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych za pomocą 

budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażonej 

w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub zależnego od siebie 

korzystania z wód przez kilka zakładów, do pozwolenia wodnoprawnego 

załącza się instrukcję gospodarowania wodą.



Pozwolenie wodnoprawne 

• Pozwolenie wodnoprawne a ustalenia planu lub programów

• Wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego

• Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego 

bez odszkodowania

• Przegląd pozwoleń wodnoprawnych

• Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego 

za odszkodowaniem

• Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia 

wodnoprawnego

• Obowiązek usunięcia urządzeń wodnych lub przejście ich własności 

na właściciela wód

• Wyłączenie możliwości przejścia bez odszkodowania urządzeń 

wodnych na własność właściciela wód

Pozostałe zagadnienia



Pozwolenie wodnoprawne, a ustalenia planu lub programów (art. 396)

1. Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem 

okoliczności, o których mowa w art. 66 dopuszczalność nieosiągnięcia dobrego stanu 

ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych;

2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;

3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;

4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;

5) ustaleń programu ochrony wód morskich;

6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;

7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach 

zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury 

wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów 

odrębnych.

2. W przypadku gdy została wydana ocena wodnoprawna, nie ocenia się zgodności 

pozwolenia wodnoprawnego z ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza.



Wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego (art. 414)

1. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:

1) upłynął okres, na który było wydane;

2) zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego;

3) zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w 

którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;

4) inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii 

kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń 

wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie 

tych urządzeń stało się ostateczne.

2. Pozwolenia wodnoprawne, o których mowa w art. 389 obowiązek uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego pkt 1–3, nie wygasają, jeżeli zakład w terminie 90 dni przed upływem 

okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, złoży wniosek o ustalenie kolejnego okresu 

obowiązywania tych pozwoleń.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się operat, na podstawie którego wydano 

dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, oraz oświadczenie, że zawarte w nim informacje 

zachowały aktualność.

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest niekompletny, organ właściwy w sprawach 

pozwoleń wodnoprawnych wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni.



5. W przypadku braku uzupełnienia, o którym mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie, 

wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. W razie stwierdzenia, że informacje zawarte w operacie wodnoprawnym, o którym mowa w 

ust. 3, nie są aktualne lub zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 399 odmowa wydania 

pozwolenia wodnoprawnego ust. 1, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, w 

drodze decyzji, odmawia przedłużenia okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

7. W razie stwierdzenia, że informacje zawarte w operacie wodnoprawnym, o którym mowa w 

ust. 3, są aktualne lub nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 399 odmowa wydania 

pozwolenia wodnoprawnego ust. 1, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych 

ustala, w drodze decyzji, kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, nie 

dłuższy niż 20 lat, a w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – na okres nie dłuższy niż 10 lat,

2) wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe 

do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów – na okres nie dłuższy 

niż 4 lata,

3) 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 – na okres nie 

dłuższy niż 5 lat liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.



8. Do postępowań, o których mowa w ust. 2, przepisy art. 401 strony postępowania w 

sprawach pozwoleń wodnoprawnych stosuje się odpowiednio.

9. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dla pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzeń wodnych mogą zostać przedłużone, w drodze decyzji, na okres nie 

dłuższy niż 3 lata, jeżeli wnioskodawca przed wygaśnięciem pozwolenia 

wodnoprawnego wystąpi z wnioskiem do organu właściwego w sprawach pozwoleń 

wodnoprawnych oraz jeżeli nie będzie to sprzeczne z przepisami art. 396 pozwolenie 

wodnoprawne a ustalenia planu lub programów i nie będzie wymagać przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.



Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego 

bez odszkodowania (art. 415)

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:

1) zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień 

ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym;

2) urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu 

wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane;

3) zakład nie realizuje obowiązków wobec innych zakładów posiadających pozwolenie 

wodnoprawne, uprawnionych do rybactwa, oraz osób narażonych na szkody albo nie 

realizuje przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, 

ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym;

4) zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny;

5) zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia 

wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego 

ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat;

6) nastąpiła zmiana przepisów wydanych na podstawie art. 99 rozporządzenia w sprawie 

warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2;

7) nastąpiło zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych i jest to uzasadnione danymi 

z monitoringu wód oraz wynikami dodatkowego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych, 

o którym mowa w art. 325 zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych na obszarze 

dorzecza ust. 1 pkt 2;

8) nie wykonano lub nie przedłożono analizy ryzyka, o której mowa w art. 133 ustanawianie 

strefy ochronnej ust. 3, jeżeli taka analiza była wymagana.



Przegląd pozwoleń wodnoprawnych (art. 416)

1. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych dokonuje przeglądu pozwoleń 

wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, lub do 

urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń, co najmniej raz na 4 lata.

2. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych dokonuje dodatkowego przeglądu 

pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, jeżeli 

na podstawie wyników monitoringu wód lub innych danych, w tym danych uzyskanych w 

ramach opracowywania projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza lub jego 

aktualizacji, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej stwierdził, że jest zagrożone 

osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 cel środowiskowy dla 

jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 cel środowiskowy dla sztucznych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 cel środowiskowy dla jednolitych 

części wód podziemnych oraz w art. 61 cel środowiskowy dla obszarów chronionych.

3. Wody Polskie przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej zbiorczą 

informację o pozwoleniach wodnoprawnych, które zostały cofnięte lub ograniczone w celu 

zapobieżenia zagrożeniu osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 cel 

środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 cel środowiskowy dla 

sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 cel 

środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych oraz w art. 61 cel środowiskowy dla 

obszarów chronionych, za rok poprzedni, w terminie do dnia 30 czerwca.

4. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych przekazuje właściwemu organowi 

Inspekcji Ochrony Środowiska kopię decyzji w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia 

wodnoprawnego dotyczącego poboru wód lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.



Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego 

za odszkodowaniem (art. 417)

1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć za odszkodowaniem, jeżeli 

jest to uzasadnione interesem społecznym albo ważnymi względami gospodarczymi.

2. O odszkodowaniu orzeka, w drodze decyzji, organ właściwy w sprawach pozwoleń 

wodnoprawnych, na warunkach określonych w art. 469 dochodzenie roszczeń za 

szkody.

3. Odszkodowanie przysługuje od:

1) Wód Polskich – jeżeli cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego jest 

uzasadnione interesem społecznym;

2) zakładu, który odniósł korzyści z cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia 

wodnoprawnego – jeżeli cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego jest 

uzasadnione ważnymi względami gospodarczymi tego zakładu.

4. W przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego 

Wodom Polskim, uzasadnionego interesem społecznym, odszkodowanie przysługuje 

z budżetu państwa.



Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia 

wodnoprawnego (art. 418)

1. Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego 

następuje, w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek.

2. Nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego 

w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane.

3. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych po stwierdzeniu 

wygaśnięcia, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia wodnoprawnego, w drodze 

decyzji:

1) nakłada obowiązek usunięcia negatywnych skutków w środowisku wynikających 

z wykonywania pozwolenia wodnoprawnego lub powstałych w wyniku działalności 

prowadzonej niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym,

2) nakłada obowiązki niezbędne do kształtowania zasobów wodnych, a także określa 

zakres i termin wykonania tych obowiązków.



Obowiązek usunięcia urządzeń wodnych lub przejście ich własności 

na właściciela wód (art. 419)

1. Organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych po stwierdzeniu wygaśnięcia 

pozwolenia wodnoprawnego lub jego cofnięciu nakłada na zakład, w drodze decyzji, 

obowiązek usunięcia urządzeń wodnych, które zostały wykonane lub były użytkowane na 

podstawie tego pozwolenia.

2. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego 

urządzenia wodne lub ich części, których pozostawienie jest niezbędne do kształtowania 

zasobów wodnych, przechodzą, bez odszkodowania, na własność właściciela wód, chyba że 

właściciel urządzenia wodnego, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o 

stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego stała się ostateczna, lub dnia, w 

którym decyzja o cofnięciu pozwolenia wodnoprawnego stała się ostateczna, rozporządzi 

prawem własności tego urządzenia.

3. Przejście urządzeń wodnych lub ich części, o których mowa w ust. 2, stwierdza 

wojewoda, w drodze decyzji, na wniosek właściciela wód.

Wyłączenie możliwości przejścia bez odszkodowania urządzeń 

wodnych na własność właściciela wód (art. 420)

Przepisu art. 419 obowiązek usunięcia urządzeń wodnych lub przejście ich własności na 

właściciela wód ust. 2 nie stosuje się do stawów oraz gruntów, na których znajdują się 

urządzenia wodne.



• Obowiązek uzyskania oceny wodnoprawnej

• Decyzja w sprawie wydania oceny wodnoprawnej

• Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej

• Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

• Analiza wpływu inwestycji lub działania na osiągnięcie celów środowiskowych 

• Przesłanki wydania oceny wodnoprawnej

• Negatywna ocena wodnoprawna

• Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających usunięcie przesłanek 

negatywnej oceny wodnoprawnej

• Analiza dokumentów potwierdzających usunięcie przesłanek negatywnej oceny 

wodnoprawnej

• Wydanie lub odmowa wydania oceny wodnoprawnej po analizie dokumentów

• Wykaz planowanych inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość 

osiągnięcia celów środowiskowych

• Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

• Jednoczesne prowadzenie kilku postępowań o wydanie oceny wodnoprawnej

• Wygaśnięcie oceny wodnoprawnej

• Deklaracja zgodności

Ocena wodnoprawna



1. Uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań mogących 

wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 cel 

środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 cel środowiskowy 

dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 cel 

środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych oraz w art. 61 cel środowiskowy 

dla obszarów chronionych, w zakresie:

1) korzystania z usług wodnych;

2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;

3) piętrzenia wody podziemnej;

4) rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

5) wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących 

rozwój glonów;

6) wykonania urządzeń wodnych;

7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków 

naturalnych;

8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na 

warunki przepływu wód;

9) robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji 

terenowej;

Obowiązek uzyskania oceny wodnoprawnej (art. 425)



10) działań, o których mowa w art. 227 utrzymywanie publicznych śródlądowych wód 

powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych ust. 3.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, 

rodzaje inwestycji i działań, o których mowa w ust. 1, kierując się wpływem tych 

inwestycji i działań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w 

art. 56 cel środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 cel 

środowiskowy dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych, art. 59 cel środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych oraz 

w art. 61 cel środowiskowy dla obszarów chronionych.

Decyzja w sprawie wydania oceny wodnoprawnej (art. 426)

Ocenę wodnoprawną wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego 

realizację inwestycji lub działania, o których mowa w art. 425 obowiązek uzyskania 

oceny wodnoprawnej.



1. Wniosek, o którym mowa w art. 426 decyzja w sprawie wydania oceny wodnoprawnej, 

zawiera:

1) charakterystykę planowanych inwestycji lub działań wraz z podstawowymi danymi 

technicznymi i opisem planowanej technologii robót;

2) mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego lub inną mapę uwierzytelnioną przez organ prowadzący ten zasób 

albo kopie tych map potwierdzone przez wnioskodawcę za ich zgodność z oryginałami 

z naniesionym schematem planowanych obiektów lub robót;

3) opis wpływu planowanych inwestycji lub działań na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych, o których mowa w art. 56 cel środowiskowy dla jednolitych części wód 

powierzchniowych, art. 57 cel środowiskowy dla sztucznych i silnie zmienionych 

jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 cel środowiskowy dla jednolitych części 

wód podziemnych oraz w art. 61 cel środowiskowy dla obszarów chronionych.

2. Jeżeli jest wymagane uzyskanie oceny wodnoprawnej oraz decyzji, o której mowa w 

art. 77 zakaz podejmowania niektórych działań na obszarach wód lub szczególnego 

zagrożenia powodzią ust. 3, sprawy rozpoznaje się łącznie i wydaje się jedną decyzję.

Wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej (art. 427)



W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów ustawy 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 ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest 

przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko – o ile taka ocena jest w 

przypadku danego przedsięwzięcia przeprowadzana. W postępowaniach o wydanie tych 

decyzji przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 428)

W postępowaniu o wydanie oceny wodnoprawnej dokonuje się analizy wpływu 

planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, 

o których mowa w art. 56 cel środowiskowy dla jednolitych części wód 

powierzchniowych, art. 57 cel środowiskowy dla sztucznych i silnie zmienionych 

jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 cel środowiskowy dla jednolitych części 

wód podziemnych oraz w art. 61 cel środowiskowy dla obszarów chronionych.

Analiza wpływu inwestycji lub działania na osiągnięcie celów środowiskowych (art. 429)



Jeżeli ustalono, że planowana inwestycja lub działanie wpływa korzystnie na możliwość 

osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 cel środowiskowy dla 

jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 cel środowiskowy dla sztucznych i 

silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 cel środowiskowy 

dla jednolitych części wód podziemnych oraz w art. 61 cel środowiskowy dla obszarów 

chronionych, wydaje się ocenę wodnoprawną.

Przesłanki wydania oceny wodnoprawnej (art. 430)

Jeżeli ustalono, że planowana inwestycja lub działanie nie wpływa na możliwość 

osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 cel środowiskowy dla 

jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 cel środowiskowy dla sztucznych i 

silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 cel środowiskowy 

dla jednolitych części wód podziemnych oraz w art. 61 cel środowiskowy dla obszarów 

chronionych, organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych wydaje ocenę 

wodnoprawną.

Negatywna ocena wodnoprawna (art. 431)



Jeżeli ustalono, że planowana inwestycja lub działanie wpływa negatywnie na możliwość 

osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 cel środowiskowy dla 

jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 cel środowiskowy dla sztucznych i 

silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 cel środowiskowy 

dla jednolitych części wód podziemnych oraz w art. 61 cel środowiskowy dla obszarów 

chronionych, organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych nakłada, w drodze 

postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków, o których mowa w art. 68 uznanie dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych lub podziemnych pkt 1, 3 i 4.

Obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających usunięcie przesłanek 

negatywnej oceny wodnoprawnej (art. 432)

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 68 uznanie 

dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

lub podziemnych pkt 1, 3 i 4, organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych poddaje 

analizie.

Analiza dokumentów potwierdzających usunięcie przesłanek negatywnej oceny 

wodnoprawnej (art. 433)



1. Jeżeli analiza, o której mowa w art. 433 analiza dokumentów potwierdzających usunięcie 

przesłanek negatywnej oceny wodnoprawnej, potwierdzi spełnienie warunków, o których mowa 

w art. 68 uznanie dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych lub podziemnych pkt 1, 3 i 4, organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych 

wydaje ocenę wodnoprawną.

2. Jeżeli analiza, o której mowa w art. 433 analiza dokumentów potwierdzających usunięcie 

przesłanek negatywnej oceny wodnoprawnej, nie potwierdzi spełnienia warunków, o których mowa 

w art. 68 uznanie dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych lub podziemnych pkt 1, 3 i 4, organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych 

odmawia, w drodze decyzji, wydania oceny wodnoprawnej.

Wydanie lub odmowa wydania oceny wodnoprawnej po analizie 

dokumentów (art. 434)

Organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych sporządza wykaz planowanych inwestycji lub 

działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa 

w art. 56 cel środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 cel środowiskowy 

dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 cel 

środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych oraz w art. 61 cel środowiskowy dla 

obszarów chronionych, obejmujący informację o wydanych ocenach wodnoprawnych oraz 

o przyczynach odmowy wydania oceny wodnoprawnej.

Wykaz planowanych inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość 

osiągnięcia celów środowiskowych (art. 435)



Planowane inwestycje lub działania zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 435wykaz 

planowanych inwestycji lub działań mogących dla osiągnięcia celów środowiskowych, które 

w ocenie wodnoprawnej uzyskały potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa 

w art. 68 uznanie dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych lub podziemnych pkt 1, 3 i 4, uwzględnia się w aktualizacji planów 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

(art. 436)

1. Jeżeli jednocześnie prowadzi się dwa lub więcej postępowań o wydanie oceny wodnoprawnej 

dotyczącej inwestycji lub działania planowanych:

1) w obrębie tej samej jednolitej części wód,

2) sąsiadujących ze sobą jednolitych części wód

– organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych dokonuje oceny skumulowanego oddziaływania 

inwestycji lub działania na możliwość osiągniecia celów środowiskowych, o których mowa 

w art. 56 cel środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 cel środowiskowy 

dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 cel 

środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych oraz w art. 61 cel środowiskowy dla 

obszarów chronionych.

2. Przepisy art 429–434 stosuje się odpowiednio.

Jednoczesne prowadzenie kilku postępowań o wydanie oceny wodnoprawnej

(art. 437)



Ocena wodnoprawna każdorazowo wygasa z dniem wejścia w życie przepisów 

wydanych na podstawie art. 321 rozporządzenie w sprawie przyjęcia i aktualizacji planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza aktualizujących plan gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza.

Wygaśnięcie oceny wodnoprawne (art. 438)

Po wydaniu oceny wodnoprawnej organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych 

w celu potwierdzenia zgodności inwestycji lub działań z celami środowiskowymi, 

sporządza deklarację zgodności.

Deklaracja zgodności (art. 439)



Deklarację zgodności sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 

z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu 

służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów 

wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, 

strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli 

oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 

w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 38 

z 13.02.2015, str. 1, z późn. zm.).

Sposób sporządzania deklaracji zgodności (art. 440)



Deklarację zgodności sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w 

załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 

z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu 

służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów 

wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, 

strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli 

oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 

w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu 

„Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 38 

z 13.02.2015, str. 1, z późn. zm.).

Sposób sporządzania deklaracji zgodności (art. 440)



• Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego

• Obowiązek uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego

• Elementy zgłoszenia wodnoprawnego

• Załączniki do zgłoszenia wodnoprawnego

• Postępowanie w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego 

• Ustalanie warunków działań wymagających zgłoszenia 

wodnoprawnego 

Zgłoszenie wodnoprawne
uproszczona procedura pozwolenia



Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:

1) uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;

2) holowanie oraz spław drewna;

3) wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, 

śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych;

4) wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;

5) wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego 

korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m;

6) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

7) pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie 

nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w 

ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z 

wód;

8) pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów 

strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;

Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo 

zgłoszenia wodnoprawnego (art. 395)



9) odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych 

służb państwowych;

10) wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, 

przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg 

rowerowych przez wody powierzchniowe;

11) zatrzymywanie wody w rowach;

12) hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;

13) przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń 

melioracji wodnych.



1. Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

1) wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 

stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;

2) postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub 

usługowe;

3) prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 

energetycznych i telekomunikacyjnych;

4) wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 

do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;

5) trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;

6) prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną 

zmiany stanu wód podziemnych;

7) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu 

oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest 

właścicielem;

8) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań 

otworów hydrogeologicznych;

Obowiązek uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego (art. 394)



9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale 

wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, 

o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 

2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania 

niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;

10) przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju 

zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;

11) przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 

drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub 

lądowiskach;

12) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku 

z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń 

wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

2. Jeżeli realizacja dwóch lub więcej przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, 

skutkuje przekroczeniem parametrów określonych dla tych przedsięwzięć, organ właściwy 

w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych orzeka, w drodze decyzji, o obowiązku uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego.

3. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, bierze się pod uwagę 

parametry skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi 

przedsięwzięciami.



Zgłoszenie wodnoprawne zawiera:

1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;

2) określenie:

a) celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych,

b) stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia 

wodne będą wykonywane,

c) wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów 

charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich wykonania,

d) lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub 

numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek 

ewidencyjnych oraz współrzędnymi,

e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.

Elementy zgłoszenia wodnoprawnego (art. 421)



Do zgłoszenia wodnoprawnego dołącza się:

1) mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu 

geodezyjnego 

i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub 

urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę 

uwierzytelnioną przez organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej;

2) odpowiednie szkice lub rysunki;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 

przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;

4) zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania 

planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych.

Załączniki do zgłoszenia wodnoprawnego (art. 422)



1. Zgłoszenia wodnoprawnego należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia 

wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych.

2. Do wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych podlegających obowiązkowi 

zgłoszenia wodnoprawnego można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

zgłoszenia organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, 

sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich 

rozpoczęcia. Dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego nie zwalnia z obowiązku uzyskania 

uzgodnień i decyzji wymaganych na podstawie przepisów odrębnych.

3. Po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu wodnoprawnym terminu rozpoczęcia 

czynności, robót lub urządzeń wodnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia 

wodnoprawnego, zgłoszenie wodnoprawne staje się bezprzedmiotowe.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia wodnoprawnego organ właściwy 

w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego 

obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów lub informacji, 

a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

5. Organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych wnosi sprzeciw, jeżeli wykonywanie 

czynności, robót lub urządzeń wodnych, a także korzystanie z wód:

1) jest objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

2) narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 pozwolenie wodnoprawne a 

ustalenia planu lub programów ust. 1 pkt 1–7, nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 

396 pozwolenie wodnoprawne a ustalenia planu lub programów ust. 1 pkt 8, lub narusza 

interesy osób trzecich, w tym właściciela wód;

Postępowanie w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego (art. 423)



3) zagraża osiągnięciu celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 cel środowiskowy dla 

jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 cel środowiskowy dla sztucznych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 cel środowiskowy dla jednolitych 

części wód podziemnych oraz w art. 61 cel środowiskowy dla obszarów chronionych.

6. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 13 ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, a w przypadku, o którym mowa w art. 61 wszczęcie 

postępowania § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego –

dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

7. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 4, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 2.

8. W przypadku zgłoszenia wodnoprawnego organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych 

zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego jego 

obsługę, w terminie 7 dni od dnia:

1) doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo 

nazwę dokonującego zgłoszenia, oraz o zakresie tego zgłoszenia;

2) wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;

3) upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

9. W przypadku gdy organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych nie wniósł sprzeciwu, na 

wniosek dokonującego zgłoszenia, wydaje zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu.



1. Organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych może ustalić, w drodze decyzji, 

wymagania w zakresie gospodarowania wodami dotyczące warunków wykonania urządzeń 

wodnych lub innych działań wymagających zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione 

koniecznością ochrony wód lub środowiska. 

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 403 elementy pozwolenia 

wodnoprawnego stosuje się odpowiednio.

3. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wszczyna się 

z urzędu.

4. Jeżeli w związku z dokonaniem zgłoszenia wodnoprawnego nastąpiło naruszenie 

interesów osób trzecich, organ właściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, mając na 

uwadze, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów 

od wód zależnych, marnotrawstwa wody lub energii wody, a także nie może wyrządzać 

szkód, może, w drodze decyzji, nałożyć na dokonującego zgłoszenia wodnoprawnego 

obowiązek wykonania ekspertyzy i przedstawienia jej temu organowi, w terminie określonym 

w tej decyzji.

5. Jeżeli jest to uzasadnione treścią ekspertyzy, o której mowa w ust. 4, organ właściwy 

w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych może, bez odszkodowania, ustalić warunki 

wykonywania czynności lub robót wymagających zgłoszenia wodnoprawnego, ograniczając 

zakres korzystania z wód.

Ustalanie warunków działań wymagających zgłoszenia wodnoprawnego (art. 424)



1. Za udzielenie zgód wodnoprawnych ponosi się opłatę.

2. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wynosi 87 zł.

3. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego opłata wynosi 217 zł.

4. Jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie 

są tożsame rodzajowo, opłatę mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, 

przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4340 zł.

5. Za wydanie oceny wodnoprawnej opłata wynosi 868 zł.

6. Opłatę 217 zł ponosi się także za wydanie decyzji, o której mowa 

w art. 414 wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego ust. 7.

7. Jeżeli opłata za zgodę wodnoprawną nie pokrywa rzeczywistych kosztów 

postępowania, przepisy art. 264 postanowienie w sprawie kosztów postępowania 

oraz art. 265 egzekwowanie nieuiszczonych opłat ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –

Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

8. Opłaty, o których mowa w ust. 2–5, wnosi się na rachunek bankowy Wód Polskich.

Opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych, przyjęcie zgłoszenia 

wodnoprawnego lub wydanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 398)



9. Poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną dołącza się do:

1) zgłoszenia wodnoprawnego;

2) wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

3) wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej.

10. Stawki opłat, o których mowa w ust. 2–5, ustalone w roku poprzednim, podlegają 

każdego roku kalendarzowego zmianie w stopniu odpowiadającym średniorocznemu 

wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, 

ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

11. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 

31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość stawek opłat, o 

których mowa w ust. 2–5, obowiązujących od dnia 1 stycznia roku następnego.

12. Opłata za zgodę wodnoprawną, o której mowa w ust. 3–5, podlega zwrotowi, jeżeli 

nie wszczęto postępowania w sprawie:

1) pozwolenia wodnoprawnego;

2) oceny wodnoprawnej;

3) decyzji, o której mowa w art. 414 wygaśnięcie pozwolenia 

wodnoprawnego ust. 7.



13. Zwrot opłaty za zgodę wodnoprawną następuje na wniosek.

14. Opłata za zgodę wodnoprawną nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat, 

licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

15. Opłata za zgodę wodnoprawną stanowi przychód Wód Polskich.

16. Wody Polskie są zwolnione z opłaty za zgodę wodnoprawną 

w sprawach, w których są wnioskodawcą.

17. Do opłat, o których mowa w ust. 1–6, stosuje się odpowiednio przepisy 

działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym 

że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wodom Polskim.

18. Opłaty, o których mowa w ust. 1–6, nieuiszczone w terminie podlegają 

przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


