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Problemy

• Jakie będą nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa w okresie przejściowym 2017–2018

• W jaki sposób Wody Polskie przeprowadzać będą kontrole prawidłowości gospodarowania 
wodami – na co należy się przygotować i co może zostać skontrolowane w Twoim 
przedsiębiorstwie

• Jakie nowe rodzaje działalności będą objęte obowiązkiem uzyskania decyzji wodnoprawnej

• Zgłoszenie wodnoprawne – jak dokonać procedury zgłoszenia

• Jakie dokumenty  należy zgromadzić, by dokonać zgłoszenia wodnoprawnego i w jakich 
terminach

• Na jakich zasadach odbywa się ustalenie wymagań w zakresie gospodarowania wodami i jakie 
konsekwencje mogą one nieść dla przedsiębiorstwa

• W przypadku jakich przedsięwzięć (budowy, modernizacje i inne działania przedsiębiorstwa) 
konieczne będzie uzyskanie oceny wodnoprawnej

• Jaką dokumentację będzie musiał zgromadzić inwestor celem uzyskania oceny wodnoprawnej

• W jaki sposób wykazać, że planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na osiągnięcie 
celów środowiskowych

• jakie wymogi formalne należy spełnić, by szybko i skutecznie przejść wszelkie niezbędne 
procedury na uzyskanie pozwolenie wodnoprawne 



Przepisy dotychczasowe stosuje się:

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

dotyczących pozwoleń na budowę i zgłoszeń, wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), a także decyzji wydawanych na 

podstawie:

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z 2016 r. poz. 1250 

oraz z 2017 r. poz. 1566),

2) ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 

żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067 oraz z 2017 r. poz. 1566),

3) ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122 i 1566),

4) ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 825 oraz z 2017 r. poz. 1566),

5) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o 

szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 592),

6) ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 835 i 993),



7) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731, 

2260 oraz z 2017 r. poz. 1566),

8) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z 

późn. zm.),

9) ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552 i 

1566),

10) ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 oraz z 2017 r. poz. 635 i 1566),

11) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, 1920, 2003 oraz z 2017 r. poz. 1566),

12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372),

13) ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 

inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1377, 1381 i 

1566)



Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych na podstawie 

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) oraz decyzji, przed 

wydaniem których przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, 

stosuje się przepisy niniejszej ustawy oraz ustawy zmienianej w art. 509 zmiana 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

dotyczących ustalenia linii brzegu stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do pozostałych, niewymienionych powyżej spraw wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że organem 

wyższego stopnia jest Prezes Wód Polskich.

Zachowują moc pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie przepisów uchylanej 

ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

Przepisy dotychczasowe stosuje się do opłat związanych z urządzeniami melioracji 

wodnych szczegółowych.



Decyzje dotyczące lokalizowania inwestycji celu publicznego i  zmiany 

zagospodarowania terenu, dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na 

obszarze zagrożenia powodziowego lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału 

przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, wygasają z dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, z wyjątkiem decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, 

odbudowy istniejących obiektów liniowych. W ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

nowej ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opracowuje wykaz powyższych 

decyzji, który podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej właściwej gminy (art. 546).

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo 

Powyższego przepisu nie stosuje się do decyzji dotyczących lokalizowania inwestycji 

celu publicznego i  zmiany zagospodarowania terenu, na podstawie których przed dniem 

wejścia w życie ustawy wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano 

zgłoszeń, na podstawie ustawy Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł 

sprzeciwu oraz  do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie ustawy (art. 546).

Powyższego przepisu nie stosuje się również do tak wydanych decyzji dotyczących 

zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub 

polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub 

budowli przeciwpowodziowych (art. 546).



Dotychczasowe akty prawa miejscowego dotyczące celów środowiskowych dla wód 

jednolitych części wód powierzchniowych, celu środowiskowego dla jednolitych części 

wód podziemnych zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego 

wydanych na podstawie nowej ustawy i mogą być zmieniane

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (art. 565)

Dotychczasowe akty prawa miejscowego dotyczące systemów kanalizacji zbiorczej dla 

ścieków komunalnych w aglomeracjach zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2020 r. i mogą być zmieniane.

Dotychczasowe akty prawa miejscowego dotyczące ustalanie warunków korzystania z 

wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód dorzecza zachowują moc nie 

dłużej niż do dnia 22 grudnia 2021 r. i mogą być zmieniane.

Dotychczasowe akty prawa miejscowego dotyczące ustanawianie i znoszenie obwodów 

rybackich, obrębów ochronnych i obrębów hodowlanych zachowują moc do dnia 

wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 15, ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 481 ustawy o rybactwie śródlądowym w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą i mogą być zmieniane.

Do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie nowej  

ustawy dotychczasowe decyzje zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tych 

przepisów.



Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji lub utrzymania śródlądowych 

dróg wodnych, rozpoczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy, 

są kontynuowane przez Wody Polskie. (art. 547).

Inwestycje KZGW i RZGW 

W terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy właściwy organ 

Wód Polskich ustanowi strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony 

bezpośredniej dla ujęć wody, dla których dotychczas nie ustanowiono takich stref 

ochronnych.

W terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy właściciele ujęć wody, dla których nie 

ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej, przeprowadzą 

analizę ryzyka obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników 

negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody oraz złożą wnioski o ustanowienie 

stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony 

pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy (art. 551).

Strefy ochronne ujęć wody



Przepisy dotychczasowe stosuje się:

do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów 

ramowych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

związków metropolitalnych, a także ich zmian, w stosunku do których przed dniem 

wejścia w życie ustawy:

1) podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany studium 

uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub do sporządzenia lub 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub do sporządzenia 

lub zmiany ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego związku metropolitalnego i

2) ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o wyłożeniu projektu 

studium lub planu do publicznego wglądu,

do projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw, a także ich zmian, 

w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy skierowano projekt planu do 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa (art. 548)



Przyrządy pomiarowe i opłaty

Od dnia 31 grudnia 2020 r.: obowiązuje wymóg stosowania przyrządów pomiarowych 

umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków wprowadzonych do 

wód lub do ziemi, 

ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne na podstawie:

1) określonego w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym celu 

i zakresu korzystania z wód,

2) pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli 

gospodarowania wodami lub ustaleń z przeglądów pozwoleń wodnoprawnych,

3) pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli pozwoleń 

zintegrowanych.

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2019 r. Wody Polskie 

ustalają wysokość opłat za usługi wodne, nie uwzględniając średniego niskiego 

przepływu z wielolecia (SNQ).

Do dnia 31 grudnia 2019 r. Wody Polskie opracują metodykę wyznaczania średniego 

niskiego przepływu z wielolecia (SNQ), na potrzeby ustalania wysokości opłat za usługi 

wodne.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. Wody Polskie wyposażą w przyrządy pomiarowe podmioty 

obowiązane do ponoszenia opłaty za usługi wodne (art. 552)



Wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf, o 

których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 238 i 1566), 

określonych na rok 2018 oraz rok 2019 (art. 558). 

Do dnia 31 grudnia 2019 r. górne jednostkowe stawki opłat za pobór wód w formie 

opłaty stałej wynoszą:

1) za pobór wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody;

2) za pobór wód powierzchniowych – 250 zł na dobę za 1 m3/s za określony w 

pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór 

wody.



Pozwolenia wodnoprawne

Organy właściwe w sprawach pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, 

w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., na wniosek zainteresowanych zakładów mogą 

dokonać zmiany pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych lub wód 

podziemnych lub pozwoleń zintegrowanych w zakresie poboru wód powierzchniowych 

lub wód podziemnych, ustalając w tych pozwoleniach rzeczywiste maksymalne ilości 

pobieranej wody przez te zakłady (art. 562)

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej opracuje projekt programu w celu 

ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych w terminie 

3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.



• krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;

• planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

krajowy program ochrony wód morskich – staje się programem ochrony wód morskich 

i podlega przeglądowi do dnia 31 grudnia 2021 r. i w razie potrzeby aktualizacji;

program monitoringu wód morskich – podlega przeglądowi do dnia 31 grudnia 2021 r. i 

w razie potrzeby aktualizacji;

krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych – podlega aktualizacji do dnia 

1 lipca 2021 r.;

mapy ryzyka powodziowego – podlegają przeglądowi do dnia 22 grudnia 2019 r. i w 

razie potrzeby aktualizacji;

mapy zagrożenia powodziowego – podlegają przeglądowi do dnia 22 grudnia 2019 r. 

i w razie potrzeby aktualizacji;

6) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy –podlegają przeglądowi

i aktualizacji do dnia 22 grudnia 2021 r.;

7) plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy – podlegają 

przeglądowi do dnia 22 grudnia 2021 r. i w razie potrzeby aktualizacji;

Zachowują ważność dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy aktualizacje

(art. 555):



wstępna ocena stanu środowiska wód morskich – podlega przeglądowi do dnia 

15 lipca 2018 r. i w razie potrzeby aktualizacji;

wstępna ocena ryzyka powodziowego – podlega przeglądowi do dnia 22 grudnia 2018 r. 

i w razie potrzeby aktualizacji;

zestaw celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nim wskaźników –

podlega przeglądowi do dnia 15 lipca 2018 r. i w razie potrzeby aktualizacji;

zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich –podlega 

przeglądowi do dnia 15 lipca 2018 r. i w razie potrzeby aktualizacji.

Wojewodowie przyjmą plany utrzymania wód w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r.



Przepisy wykonawcze (art. 556)

Przepisy wydane na podstawie wcześniejszej ustawy (z 2001): 

• rozporządzenie dotyczące kąpielisk, 

• rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych

• rozporządzenie dotyczące ścieków

• rozporządzenie dotyczące substancji, których wprowadzenie do ścieków wymaga 

pozwolenia wodnoprawnego

• rozporządzenie w sprawie wymagań dla wód wykorzystywanych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

• rozporządzenia dotyczące śródlądowego transportu wodnego oraz żeglugowego 

wykorzystania 

• rozporządzenie dotyczące opłaty melioracyjnej oraz ewidencji 

• upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie skal i wymogów map 

• zakazy związane z zapewnieniem szczelności i stabilności wałów 

przeciwpowodziowych, rozporządzenie dotyczące szczegółowego zakresu 

opracowania planów gospodarowania wodami, 

• forma i elementy operatu wodnoprawnego

• rozporządzenie dotyczące monitoringu 

zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych niniejszej ustawy, jednak 

nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być 

zmieniane.


