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Pojęcie ,,świadczenia ekosystemów” ,,świadczenia ekosystemów” ,,świadczenia ekosystemów” ,,świadczenia ekosystemów” [J. Kostecka] obejmuje 
zarówno dobra materialne, jak i niematerialne powstałe w wyniku 
funkcjonowania ekosystemów, w podziale na cztery rodzaje:

- podstawowe, np. fotosynteza, krążenie wody i substancji 
odżywczych w przyrodzie, tworzenie się gleb

- regulacyjne, czyli korzyści z regulacji środowiska, np. klimatu, 
jakości wód, rozkład odpadów,  przepływu wód 
powierzchniowych i podziemnych

- zaopatrujące, np. żywność, woda, drewno, włókna, paliwo, 
substancje lecznicze, materiały zdobnicze

- kulturowe, czyli niematerialne korzyści osiągane dzięki 
przyrodzie, np. doznania estetyczne, duchowe, edukacyjne, 
rekreacyjne, wpływ na edukację, usługi wypoczynku, rekreacji.

ŚWIADCZENIA EKOSYSTEMÓW



słaba                średnia                mocna
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I. Sfera przyrodniczaI. Sfera przyrodniczaI. Sfera przyrodniczaI. Sfera przyrodnicza

Produkcja, naprawa, konserwacja i instalowanie urządzeń związanych z ochroną 
gatunkową

Przyrodnicze tablice informacyjne

Podpory pod gniazda bociana

Paśniki i osłony zimowe

Lęgowiska dla owadów (ścianki z gliny dla pszczołowatych)

tworzenie miejsc lęgowych dla gadów

remonty kryjówek nietoperzy i innych ważnych grup zwierząt w budynkach

Działalność usługowa wspierająca ochronę gatunkową

Eliminacja obcych, inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt

Odłów lisów i norek

Odłów bezpańskich, wałęsających się zwierząt domowych

Schroniska dla zwierząt (azyle)

Dokarmianie zwierzyny

Reintrodukcja gatunków roślin i zwierząt

Przenoszenie cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt ze stanowisk 

PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI POŻĄDANEJ



GOSPODAROWANIE WODAMI PROWADZI SIĘ W 
ZGODZIE Z INTERESEM PUBLICZNYM, NIE 

DOPUSZCZAJĄC DO WYSTĄPIENIA MOŻLIWEGO 
DO UNIKNIĘCIA POGORSZENIA EKOLOGICZNYCH 

FUNKCJI WÓD ORAZ POGORSZENIA STANU 
EKOSYSTEMÓW LĄDOWYCH ZALEŻNYCH OD WÓD. 

(ART. 9 UST. 4) 



NOWE PRAWO 

WODNE

OSN, melioracje 
wodne, opłaty za 
usługi wodne, spółki 
wodne





PRZEBIEG LEGISLACJI
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Koszty i korzyści? 







GŁÓWNY PODMIOT W GOSPODARCE 
WODNEJ

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - główny
podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w naszym
kraju.

•powstanie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 
dla zapewnienia sprawniejszego zarządzania zasobami wodnymi.

•przejęcie dotychczasowych należności, zobowiązań, praw i obowiązków 
KZGW, RZGW, ZMiUW i samorządów. 







• 11 RZGW

• 50 Zarządów 
Zlewni

• 330 
Nadzorów 
Wodnych

5 600 5 600 5 600 5 600 
pracownikówpracownikówpracownikówpracowników





ORGANY ZARZĄDZAJĄCE 
WODAMI

Minister ds. gospodarki wodnej 

PGW Wody Polskie (nowy podmiot)

Dyrektor urzędu morskiego

Wojewoda

Starosta

Wójt, burmistrz, prezydent



ORGANY ZARZĄDZAJĄCE 
WODAMI C.D.

Najistotniejsze zmiany:

Pozbawienie kompetencji Marszałków Województw z 
zakresu zarządzania wodami ?

Likwidacja urzędu Prezesa KZGW

Likwidacja urzędu  dyrektorów RZGW

Likwidacja Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń 
Wodnych

Z dniem wejścia w życie ustawy Wody Polskie przejmują 
zadania dotychczasowych dyrektorów RZGW i marszałków 
związanych z gospodarowaniem wodami





ROZDZIAŁY PW

Zasady ogólne

Korzystanie z wód

Ochrona Wód

Zarządzanie ryzykiem powodziowym i ochrona przed 
suszą

Budownictwo i melioracje wodne

Gospodarowanie mieniem SP

Zarządzanie wodami

Władza wodna



Art. 16. [Definicje ustawowe] 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 

2) budowlach piętrzących - rozumie się przez to budowle umożliwiające stałe lub okresowe piętrzenie wód powierzchniowych ponad przyległy 
teren lub naturalny poziom zwierciadła wód; (…) 

5) ciekach naturalnych - rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy 
naturalnymi lub uregulowanymi korytami; (…) 

21) kanałach kanałach kanałach kanałach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy 
ich ujściu lub ujęciu; (…) 

35) odchodach zwierzęcych - rozumie się przez to wszelkie odchody wydalane przez zwierzęta gospodarskie lub mieszaninę ściółki i odchodów 
wydalanych przez te zwierzęta, także w formie przetworzonej; (…) 

47) rowach rowach rowach rowach - rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy 
ujściu; (…) 



Art. 16. [Definicje ustawowe] 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 

−61) ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: (…) 

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w 
obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym, o ile ilość i 
rodzaj substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w rodzaj substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w rodzaj substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w rodzaj substancji zawartych w tych wodach przekracza wartości ustalone w 
warunkach wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu warunkach wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu warunkach wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu warunkach wprowadzania ścieków do wód określonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym, wodnoprawnym, wodnoprawnym, wodnoprawnym, 

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo 
innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, o ile produkcja tych ryb 
lub organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych lub organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych lub organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych lub organizmów rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych 
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 
1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego 
cyklu; cyklu; cyklu; cyklu; 



Art. 16. [Definicje ustawowe] 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 

−65) urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania 
zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: 

a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,kanały i rowy,kanały i rowy,kanały i rowy,(…) 

c) stawy, w szczególności stawy rybne c) stawy, w szczególności stawy rybne c) stawy, w szczególności stawy rybne c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji, 

d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnychd) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnychd) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnychd) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, (…) 

f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń 
wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych, 

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych, 

h) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowychh) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowychh) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowychh) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych, (…) 



Art. 16. [Definicje ustawowe] Art. 16. [Definicje ustawowe] Art. 16. [Definicje ustawowe] Art. 16. [Definicje ustawowe] 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 

73) zakładach - rozumie się przez to podmioty 
korzystające z wód w ramach usług wodnych, wykonujące 
urządzenia wodne lub wykonujące inne działania 
wymagające zgody wodnoprawnej; 



Art. 197. [Urządzenia melioracji wodnych] Art. 197. [Urządzenia melioracji wodnych] Art. 197. [Urządzenia melioracji wodnych] Art. 197. [Urządzenia melioracji wodnych] 

1. Urządzeniami melioracji wodnych są: 1. Urządzeniami melioracji wodnych są: 1. Urządzeniami melioracji wodnych są: 1. Urządzeniami melioracji wodnych są: 

1) rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 

2) drenowania, 

3) rurociągi, 

4) stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych, 

5) ziemne stawy rybne, 

6) groble na obszarach nawadnianych, 

7) systemy nawodnień grawitacyjnych, 

8) systemy nawodnień ciśnieniowych 

- jeżeli służą celom, o których mowa w art. 195. 



Art. 208. [Obowiązek umożliwienia wstępu na grunt w Art. 208. [Obowiązek umożliwienia wstępu na grunt w Art. 208. [Obowiązek umożliwienia wstępu na grunt w Art. 208. [Obowiązek umożliwienia wstępu na grunt w 
celu utrzymywania urządzeń melioracji celu utrzymywania urządzeń melioracji celu utrzymywania urządzeń melioracji celu utrzymywania urządzeń melioracji 

wodnych] wodnych] wodnych] wodnych] 

Właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji 
wodnych wywierają korzystny wpływ, oraz 

właściciele gruntów i nieruchomości sąsiednich są 
obowiązani umożliwić wejście na grunt w celu 

utrzymywania tych urządzeń. 



ROZDZIAŁY PW C.D.

Zgoda wodno-prawna

Spółki wodne i związki wałowe

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Przepisy karne

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy 
przejściowe i końcowe



Stawy jako urządzenia wodne / urządzenia melioracji 

>> Wody Polskie << 

Zarządzanie dorzeczami, regionami wodnymi, 

Zgoda wodnoprawna / pozwolenie wodnoprawne 

Zwrot kosztów usług wodnych: 

Opłaty za korzystanie z wód 

Opłaty za wprowadzanie ścieków 

Nawożenie 



OSN – DYREKTYWA 
AZOTANOWA

Niekorzystne dla Polski orzeczenie ETS wskazujące na 
nie wypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z 
dyrektywy azotanowej

Wobec powyższego projekt zakłada regulacje 
wprowadzające jednolity dla całej Polski program działań 
mających na celu ograniczanie odpływ azotu ze źródeł 
rolniczych. Pozwala to pominąć szczegółowe 
wyznaczanie OSN przez RZGW na dotychczasowych 
zasadach.  Cała Polska Cała Polska Cała Polska Cała Polska –––– OSN. OSN. OSN. OSN. 



OSN – OBSZARY 
SZCZEGÓLNIE NARAŻONE

Program działań na OSN-ach  obowiązywał będzie:

-Wszystkie gospodarstwa posiadające powyżej 10 DJP i te 
gospodarstwa w których obsada zwierząt na 1 ha UR 
przekracza 1,5 DJP

-Wszystkie gospodarstwa powyżej 10 ha UR

-Gospodarstwa mniejsze niż 10 ha, w tych przypadkach 
gdy  udział roślin intensywnych przekracza 50%



OSN CD.

Rolnicy nieprzestrzegający przepisów określonych w 
programie działań ponoszą opłatę w wysokości ( górne 
stawki opłaty)

-2.000 zł za stosowanie nawozów zgodnie z programem 
działań na OSN 

-3.000 zł za niewłaściwe przechowywanie odchodów 
zwierzęcych, inne niż przewiduje program działań na 
OSN

-500 złotych za  nie prowadzenie dokumentacji z 
realizacji programu działań niezgodnie z programem lub 
jej brak

-500 złotych za brak planu nawożenia azotem, jeżeli był 
wymagany przez program działań

Karać będzie właściwy organ inspekcji ochrony 



OSN-CD.

Szacunkowe koszty wprowadzenia nowych OSN to kwota Szacunkowe koszty wprowadzenia nowych OSN to kwota Szacunkowe koszty wprowadzenia nowych OSN to kwota Szacunkowe koszty wprowadzenia nowych OSN to kwota 
ponad 800 mln złotych, które poniosą rolnicy. Są to:ponad 800 mln złotych, które poniosą rolnicy. Są to:ponad 800 mln złotych, które poniosą rolnicy. Są to:ponad 800 mln złotych, które poniosą rolnicy. Są to:
---- inwestycje związane z przechowywaniem nawozów 

naturalnych, 
kwota około 750 mln złotych, dotyczyć będzie 335 

tys.

gospodarstw w Polsce
- koszty związane z wprowadzeniem zakazu lokalizacji 

wodopojów
dla zwierząt – ilość gospodarstw nieznana – kwota 

około 15 mln

- koszty związane z powadzeniem dodatkowej 
dokumentacji na potrzeby OSN  - liczba gospodarstw 466 
tys. – kwota około 40 mln      



MELIORACJE WODNE

Marszałek prowadzi ewidencję urządzeń melioracji 
wodnych i gruntów zmeliorowanych (może to zadanie 
przekazać PGW Wody Polskie)

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do 
właścicieli lub spółki wodnej

Jeżeli obowiązek nie jest właściwie wykonywany , 
właściwy organ „Wód Polskich” w drodze decyzji 
administracyjnej określa szczegółowy zakres i termin 
jego wykonania 

















OPŁATY ZA USŁUGI WODNE

Przewiduje się wzrost maksymalnych stawek za pobór 
wody dla wszystkich użytkowników

Wprowadzone będą nowe opłaty znoszące Wprowadzone będą nowe opłaty znoszące Wprowadzone będą nowe opłaty znoszące Wprowadzone będą nowe opłaty znoszące 
dotychczasowe zwolnienia  dotyczące korzystania z wód dotychczasowe zwolnienia  dotyczące korzystania z wód dotychczasowe zwolnienia  dotyczące korzystania z wód dotychczasowe zwolnienia  dotyczące korzystania z wód 
w sektorze energetycznym, co skutkować będzie w sektorze energetycznym, co skutkować będzie w sektorze energetycznym, co skutkować będzie w sektorze energetycznym, co skutkować będzie 
wzrostem cen energiiwzrostem cen energiiwzrostem cen energiiwzrostem cen energii

Znosi się również zwolnienie z  opłat dla sektora rolnegoZnosi się również zwolnienie z  opłat dla sektora rolnegoZnosi się również zwolnienie z  opłat dla sektora rolnegoZnosi się również zwolnienie z  opłat dla sektora rolnego

Wprowadza się opłaty od wód opadowych i roztopowych 
na obszarach  o gęstości zaludnienia pow. 1000 
mieszkańców na 1 km 2



CHÓW I HODOWLA RYB -
OPŁATA















SPÓŁKI WODNE 

Doprecyzowano zasady finansowania spółek, w tym 
korzystanie z pomocy unijnej, dotacji budżetowych, 
dotacji samorządowych

Spółka wodna musi zostać wpisana do katastru wodnego

Jeżeli uchwalone przez SW składki są niewystarczające 
do realizacji zadań statutowych, to Starosta może 
wystąpić organów spółki o ich podwyższenie, jeżeli SW 
nie podejmie stosownej uchwały o podwyższeniu 
składek, wówczas Starosta w drodze administracyjnej 
może podwyższyć składki

Świadczenia na rzecz SP ponoszą również osoby i 
podmioty nie będące jej członkami, jeżeli odnoszą 
korzyści z urządzeń SP



SPÓŁKI WODNE C.D.

Organy SW – jak dotychczas ( WZ, zarząd, Komisja 
Rewizyjna)

Nadzór i kontrolę nad działalnością SW sprawuje Starosta

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu 
postępowania likwidacyjnego

















Aspekty prawne Aspekty prawne Aspekty prawne Aspekty prawne 
gospodarki rybackiej. gospodarki rybackiej. gospodarki rybackiej. gospodarki rybackiej. 

Pozwolenia Pozwolenia Pozwolenia Pozwolenia 
wodnoprawne w wodnoprawne w wodnoprawne w wodnoprawne w 

odniesieniu do nowego odniesieniu do nowego odniesieniu do nowego odniesieniu do nowego 
prawa wodnegoprawa wodnegoprawa wodnegoprawa wodnego



PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 20lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566)

• Ustawa wchodzi w życie 01.01.2018 r.Ustawa wchodzi w życie 01.01.2018 r.Ustawa wchodzi w życie 01.01.2018 r.Ustawa wchodzi w życie 01.01.2018 r.

• art. 102–112, art. 494, art. 502, art. 506, art. 515, art. 525 ust. 3–6 
oraz 8 i 9, art. 539 ust. 3–5 i 7, art. 540 ust. 1–4, 6 i 7, art. 541, art. 
542, art. 544 ust. 1, art. 554 oraz art. 570 wchodzą w życie z dniem 
24 sierpnia 2017 r.; 

• art. 532 ust. 5 i 6 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.; 

• art. 524 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 

• art. 274 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; 

• art. 36 ust. 1–3 oraz 6 i 7 oraz art. 303 ust. 1 i 4 wchodzą w życie z 
dniem 1 stycznia 2021 r. ustawa w opracowani

Nowa ustawa PRAWO WODNE



KORZYSTANIE Z WÓD WG OBECNYCH 
PRZEPISÓW

• Śródlądowe powierzchniowe wody publiczne oraz wody morza 
terytorialnego

• 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 przypisach odrębnych, 
amatorskiego połowu ryb.

Powszechne

• Zaspokajanie potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub 
rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych (pobór 
wód podziemnych w ilości <5 m3/d, rolnicze wykorzystanie ścieków 
lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków w 
ilość <5m3/d)

Zwykłe

• pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub 
podziemnych;

• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

• przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;

• piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód 
powierzchniowych;

• korzystanie z wód do celów energetycznych;

• korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;

• wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych 
materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;

Szczególne



KORZYSTANIE Z WÓD WG NOWYCH 
PRZEPISÓW

• Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z 
publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód 
wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy 
ustawy nie stanowią inaczej (art. 32, ust. 1);

• 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 przypisach odrębnych, 
amatorskiego połowu ryb (art. 32, ust. 2).

Powszechne

• właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z 
wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych 
znajdujących się w jego gruncie (art. 33, ust. 1);

• zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego 

gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, przy czym 

wykonanie urządzeń wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej (art. 

33, ust. 2 i 3);

• zwykłe korzystanie z wód obejmuje: pobór wód podziemnych lub 

wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 

m3/d oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości 

nieprzekraczającej łącznie 5 m3/d (art. 33, ust. 4).

Zwykłe



KORZYSTANIE Z WÓD WG NOWYCH 
PRZEPISÓW – CD.

•odwadnianie gruntów i upraw; 

•użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach; 

•wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 
podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 100 ust. 1; 

•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; 

•rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 

•wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu; 

•przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych; 

•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; 

•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; 

•chów ryb w sadzach; 

•zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb; 

Szczególne (art.34)



KORZYSTANIE Z WÓD WG NOWYCH 
PRZEPISÓW – CD.

•usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, 
podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność 
gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym 
poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z 
wód oraz szczególnego korzystania z wódwód oraz szczególnego korzystania z wódwód oraz szczególnego korzystania z wódwód oraz szczególnego korzystania z wód; 

•usługi wodne obejmują: usługi wodne obejmują: usługi wodne obejmują: usługi wodne obejmują: 

•pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych; 

•piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód 
powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;

•uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję; 

•odbiór i oczyszczanie ścieków; 

•wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także 
wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych; 

•korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej; 

•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; 

•trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz 
zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód

Usługi wodne(art.35) NOWOŚĆ



UREGULOWANIA WODNOPRAWNE

• Zgoda Zgoda Zgoda Zgoda wodnoprawnawodnoprawnawodnoprawnawodnoprawna jest udzielana przez (art. 388): jest udzielana przez (art. 388): jest udzielana przez (art. 388): jest udzielana przez (art. 388): 

• wydanie pozwolenia wodnoprawnego; 

• przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego; 

• wydanie oceny wodnoprawnej;

• wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 
ust. 4. (zwolnienie w drodze decyzji z zakazów m.in.  dotyczących 
wałów przeciwpowodziowych,  poruszania się pojazdami po 
gruntach pokrytych wodami)

Uregulowania wodnoprawne w nowych 
przepisach



ORGANY WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA 
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W 
OBECNYCH PRZEPISACH

Starosta Starosta Starosta Starosta –––– zadanie z zakresu administracji rządowej

•jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub 
eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z 
przedsięwzięciami o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony 
środowiska;

•działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego jeżeli dotyczą korzystania z 
wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych 
usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

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

•na wykonanie budowli przeciwpowodziowych;

•na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój 
glonów;

•na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych 
materiałów;

•na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych 
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska pochodzących 
z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami o których mowa w art. 
378 POŚ;

•na wspólne korzystanie z wód

•jeżeli jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla 

MarszałekMarszałekMarszałekMarszałek

•gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w 
całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska

Dyrektor RZGWDyrektor RZGWDyrektor RZGWDyrektor RZGW



ORGANY WŁAŚCIWE DO PRZYJĘCIA 
ZGŁOSZENIA W OBECNYCH 

PRZEPISACH

Starosta Starosta Starosta Starosta –––– zadanie z zakresu administracji rządowej

•gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych, w 
całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska

Dyrektor RZGWDyrektor RZGWDyrektor RZGWDyrektor RZGW



ORGANY WŁAŚCIWE DO PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA W NOWYCH 

PRZEPISACH

•w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych

kierownik nadzoru wodnego Wód Polskichkierownik nadzoru wodnego Wód Polskichkierownik nadzoru wodnego Wód Polskichkierownik nadzoru wodnego Wód Polskich

•w sprawach pozwoleń wodnoprawnych innych niż wydawanych przez regionalnego 
dyrektora zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich

dyrektor zarządu zlewni Wód Polskichdyrektor zarządu zlewni Wód Polskichdyrektor zarządu zlewni Wód Polskichdyrektor zarządu zlewni Wód Polskich

•w sprawach pozwoleń w sprawach pozwoleń w sprawach pozwoleń w sprawach pozwoleń wodnoprawnychwodnoprawnychwodnoprawnychwodnoprawnych

•jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja 
instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami o których mowa w art. 
378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska; 

•na wykonanie budowli przeciwpowodziowych

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

•na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

•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 pochodzących z eksploatacji instalacji 
związanej z przedsięwzięciami o których mowa w art. 378 POŚ

•działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego jeżeli dotyczą korzystania z wód i 
wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na 
wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko

•wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym w sprawie jednego z 
pozwoleń;

•jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urzą- dzeń wodnych w sztucznych 
zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących 
przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

•w sprawach ocen w sprawach ocen w sprawach ocen w sprawach ocen wodnoprawnychwodnoprawnychwodnoprawnychwodnoprawnych

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód 
PolskichPolskichPolskichPolskich



W OBECNYCH PRZEPISACH

•szczególne korzystanie z wód; 

•regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę 
ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu 
wody; 

•wykonanie urządzeń wodnych; 

•prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów 
mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów; 

•prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

•rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

•gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód 
leczniczych;

•odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;

•wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

•rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;

•wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków 
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1;

•długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

•piętrzenie wody podziemnej;

•na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Pozwolenia wodnoprawne wymagane Pozwolenia wodnoprawne wymagane Pozwolenia wodnoprawne wymagane Pozwolenia wodnoprawne wymagane 
jest na:jest na:jest na:jest na:



W OBECNYCH PRZEPISACH

•wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;

•postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w 
szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;

•przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami 
innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, 
a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;

•przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod 
wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne; 

•wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na 
obszarze morza terytorialnego;

•odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;

•roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych 
przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie 
wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;

•wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 
500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu 
oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem

Zgłoszenia wodnoprawne wymagane Zgłoszenia wodnoprawne wymagane Zgłoszenia wodnoprawne wymagane Zgłoszenia wodnoprawne wymagane 
jest na:jest na:jest na:jest na:



WYŁĄCZENIA Z PROCEDURY POZWOLEŃ 
WODNOPRAWNYCH I ZGŁOSZEŃ W 
OBECNYCH PRZEPISACH

•uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych; 

•holowanie oraz spław drewna;

•wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z 
utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych;

•wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;

•wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z 
wód z ujęć o głębokości do 30 m;

•odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, a także wykonanie służących do tego urządzeń 
wodnych, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest 
właścicielem;

•rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

•pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;

•odprowadzanie wód z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;

•pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy 
użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;

•odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych na 
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 88l ust. 
2;

•wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa drogi rowerowej, z 
wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie 
wymaga:wymaga:wymaga:wymaga:



W NOWYCH PRZEPISACH

•usługi wodne;

•szczególne korzystanie z wód;

•długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

•rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

•wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

•wykonanie urządzeń wodnych;

•regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;

•zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki 
przepływu wód;

•prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały 
przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub 
przepustów;

•prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych 
linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

•lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, nowych obiektów budowlanych;

•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, o której mowa w art. 77 ust. 3.

Pozwolenia wodnoprawne wymagane Pozwolenia wodnoprawne wymagane Pozwolenia wodnoprawne wymagane Pozwolenia wodnoprawne wymagane 
jest na:jest na:jest na:jest na:



W NOWYCH PRZEPISACH

•wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości 
jego poszczególnych elementów;

•postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;

•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;

•trwałe odwadnianie wykopów budowlanych; Dziennik Ustaw – 155 – Poz. 1566

•prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód 
podziemnych;

•wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym 
poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;

•odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów 
hydrogeologicznych;

•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;

•przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na 
długości nie większej niż 10 m;

•przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg 
publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;

•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

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:



WYŁĄCZENIA Z PROCEDURY POZWOLEŃ 
WODNOPRAWNYCH I ZGŁOSZEŃ W NOWYCH 

PRZEPISACH

•uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;

•holowanie oraz spław drewna;

•wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych 
oraz remontem urządzeń wodnych;

•wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;

•wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z 
wód z ujęć o głębokości do 30 m;

•rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

•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;

•pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy 
użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych;

•odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych;

•wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont 
drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe;

•zatrzymywanie wody w rowach;

•hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;

•przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie 
wymaga:wymaga:wymaga:wymaga:













Szczególne korzystanie z wód

Art. 34. [Szczególne korzystanie z wód] Art. 34. [Szczególne korzystanie z wód] Art. 34. [Szczególne korzystanie z wód] Art. 34. [Szczególne korzystanie z wód] 

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące: 

(…) 

2) użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach; 

(…) 

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; (budowa basenów, RAS (?)) 

5) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 5) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 5) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 5) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych; 

(…) 

10) chów ryb w sadzach; 10) chów ryb w sadzach; 10) chów ryb w sadzach; 10) chów ryb w sadzach; 

11) zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb; 11) zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb; 11) zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb; 11) zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb; 

(…) 

13) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 13) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 13) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 13) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 

(…) 

15) korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli 15) korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli 15) korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli 15) korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli rybrybrybryb oraz innych organizmów wodnych; oraz innych organizmów wodnych; oraz innych organizmów wodnych; oraz innych organizmów wodnych; 

16) organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej. (akwaturystyka ?) 



Wydanie pozwolenia wodnoprawnego – podstawowe informacje 

Na korzystanie z wód – do 20 lat (art. 400 ust. 1) 

Na wprowadzanie ścieków – do 10 lat (art. 400 ust. 2) 

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. 
(art. 400 ust. 7) 

Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w 
toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji. (art. 400 ust 8) 

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. (art. 400 ust 9) 



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, w 
szczególności: 

1) obowiązki wobec innych zakładów posiadających 
pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, 
narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego 
pozwolenia wodnoprawnego; 

2) obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających 
szkodom lub zmniejszających negatywne skutki 
wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego; 

3) niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne 
oddziaływanie na środowisko. (art. 401 ust. 1) 



Treśd pozwolenia wodnoprawnego (art. 403 ust 2) 

W dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu 
wodnoprawnym ustala się w szczególności: 

1) ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią 
ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód 
podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na 
rok; 

2) ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną 
ilość m3 na sekundę i średnią ilość m3 na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni 
odwadnianej przez każdy wylot; 

3) ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych, w tym 
maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, oraz 
stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w 
procesie oczyszczania ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalne ilości substancji 
zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, wyrażone w jednostkach masy 
przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu 
oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania; 

4) terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów 
charakteryzujących się okresową lub zmienną sezonowo działalnością, z wyszczególnieniem parametrów 
korzystania z wód w zróżnicowanych okresach działalności zakładu; 



Treśd pozwolenia wodnoprawnego (art. 403 ust 2) 

5) ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo, roczne 
wielkości dawek polewowych i terminy ich stosowania, numery i 
powierzchnie nawożonych działek; 

6) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej 
wody w stanie pierwotnym; 

7) termin rozpoczęcia, sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i 
jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń 
kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo; 

8) miejsce poboru próbek ścieków; 

9) prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła 
wody w studni; 

10) sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne 
piętrzenia wraz z terminami i warunkami ich utrzymywania oraz 
przepływy; 

11) wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z 
konieczności jego zachowania oraz sposób odczytywania jego wartości 
w miejscu korzystania z wód; 



Treśd pozwolenia wodnoprawnego (art. 403 ust 2) 

12) opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry 
charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego 
lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu 
ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz 
współrzędnych; 

13) tryb pracy elektrowni wodnej oraz jej parametry: Qinst, hinst, Ninst; 

14) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 
działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a 
także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w 
tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania 
tych warunków; 

15) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń 
pomiarowych; 

16) przedsięwzięcia i działania niezbędne dla spełnienia warunków, o 
których mowa w art. 68, jeżeli te mają zastosowanie; 

17) powierzchnię całkowitą nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 
m2, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi 
oraz powierzchnię biologicznie czynną; 



Treśd pozwolenia wodnoprawnego (art. 401 ust 2) 

18) opis robót lub obiektów budowlanych mających 
wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej; 

19) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w 
m3 na rok; 

20) ilość wód opadowych i roztopowych oraz średnią 
ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do 
urządzeń do retencjonowania wody z terenów 
uszczelnionych wyrażoną w m3 na rok. 



Treśd pozwolenia wodnoprawnego (art. 403 ust. 2) 

6. Jeżeli jest to konieczne dla szczegółowego określenia warunków i zakresu korzystania z wód, utrzymywania wód lub urządzeń wodnych, wykonywania urządzeń 
wodnych oraz uprawnień osób trzecich, w pozwoleniu wodnoprawnym można dodatkowo ustalić obowiązekmożna dodatkowo ustalić obowiązekmożna dodatkowo ustalić obowiązekmożna dodatkowo ustalić obowiązek: 

1) prowadzenia pomiarów jakości wód podziemnych oraz śródlądowych wód płynących poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków z określeniem częstotliwości i 
metod tych pomiarów; 

2) wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urządzeń wodnych stosownie do odnoszonych korzyści; 

3) wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód stosownie do wzrostu tych kosztów w związku z wykonywaniem tego pozwolenia; 

4) odtworzenia retencji przez budowę służących do tego celu urządzeń wodnych lub realizację innych przedsięwzięć, jeżeli w związku z wykonywaniem pozwolenia 
wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód śródlądowych; 

5) podjęcia działań służących poprawie stanu zasobów ryb lub uczestniczenia w kosztach zarybiania wód powierzchniowych, jeżeli w związku z wykonywaniem 
pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie populacji ryb lub utrudnienie ich migracji; 

6) termin rozpoczęcia korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych lub innych działań wymagających wydania pozwolenia wodnoprawnego. 



Treśd pozwolenia wodnoprawnego (art. 403 ust. 7 i 8) 

7. Dla pozwoleń wodnoprawnych wydawanych na cele Dla pozwoleń wodnoprawnych wydawanych na cele Dla pozwoleń wodnoprawnych wydawanych na cele Dla pozwoleń wodnoprawnych wydawanych na cele 
chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych 
wartość niezbędnego do zachowania przepływu wartość niezbędnego do zachowania przepływu wartość niezbędnego do zachowania przepływu wartość niezbędnego do zachowania przepływu 
nienaruszalnego ustala się w wysokości 50% SNQ. (art. nienaruszalnego ustala się w wysokości 50% SNQ. (art. nienaruszalnego ustala się w wysokości 50% SNQ. (art. nienaruszalnego ustala się w wysokości 50% SNQ. (art. 
403 ust. 7) 403 ust. 7) 403 ust. 7) 403 ust. 7) 

8. W przypadku dokonywania poboru zwrotnego można W przypadku dokonywania poboru zwrotnego można W przypadku dokonywania poboru zwrotnego można W przypadku dokonywania poboru zwrotnego można 
zmniejszyć niezbędny do zachowania przepływ zmniejszyć niezbędny do zachowania przepływ zmniejszyć niezbędny do zachowania przepływ zmniejszyć niezbędny do zachowania przepływ 
nienaruszalny o 50% SNQ. (art. 403 ust. 8) nienaruszalny o 50% SNQ. (art. 403 ust. 8) nienaruszalny o 50% SNQ. (art. 403 ust. 8) nienaruszalny o 50% SNQ. (art. 403 ust. 8) 



Instrukcja gospodarowania wodą (art. 404) 

W przypadku piętrzenia śródlądowych wód 
powierzchniowych za pomocą budowli piętrzącej o 
wysokości piętrzenia powyżej 1 m powyżej 1 m powyżej 1 m 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 wodąinstrukcję gospodarowania wodąinstrukcję gospodarowania wodąinstrukcję gospodarowania wodą. 



Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 407) 

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosekPozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosekPozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosekPozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. 

2. Do wniosku dołącza się: 

1) operat wodnoprawny operat wodnoprawny operat wodnoprawny 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 wypis i wypis i wypis i wyryswyryswyryswyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoz 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 Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód 
powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m powyżej 1 m powyżej 1 m 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. (…) 



Operat wodnoprawny: art. 408 i 409 ( 3,5 strony 
wymagań szczegółowych w Dz.U. )



Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszjkodowania (art. 415) 

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowaniabez odszkodowaniabez odszkodowaniabez 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 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 
lat; (nierozpoczęcie wykonywania urządzeń w ciągu 3 lat nierozpoczęcie wykonywania urządzeń w ciągu 3 lat nierozpoczęcie wykonywania urządzeń w ciągu 3 lat nierozpoczęcie wykonywania urządzeń w ciągu 3 lat –––– wygaśnięcie samoczynne pozwolenia)) wygaśnięcie samoczynne pozwolenia)) wygaśnięcie samoczynne pozwolenia)) wygaśnięcie samoczynne pozwolenia)) 

6) nastąpiła zmiana przepisów wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2; (warunki warunki warunki warunki 
wprowadzania ścieków i zanieczyszczeń) wprowadzania ścieków i zanieczyszczeń) wprowadzania ścieków i zanieczyszczeń) wprowadzania ścieków i zanieczyszczeń) 

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 ust. 1 
pkt 2; 

8) nie wykonano lub nie przedłożono analizy ryzyka, o której mowa w art. 133 ust. 3, jeżeli taka analiza 
była wymagana.(nie dotyczy rybactwanie dotyczy rybactwanie dotyczy rybactwanie dotyczy rybactwa) 



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. (droga sądowadroga sądowadroga sądowadroga sądowa) 

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. 



Art. 268. [Usługi wodne, za które pobiera się opłaty] Art. 268. [Usługi wodne, za które pobiera się opłaty] Art. 268. [Usługi wodne, za które pobiera się opłaty] Art. 268. [Usługi wodne, za które pobiera się opłaty] 

1. Opłaty za usługi wodne uiszcza się za: 

(…) 

4) pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na 
potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów 
wodnych; 

5) wprowadzanie do wód lub do z ziemi ścieków z chowu 
lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych. Art. Art. Art. Art. 
270. [Opłata stała i zmienna] 270. [Opłata stała i zmienna] 270. [Opłata stała i zmienna] 270. [Opłata stała i zmienna] 1. Opłata za usługi wodne 
za pobór wód składa się z opłaty stałej oraz opłaty 
zmiennej uzależnionej od ilości wód pobranych. 2. Opłaty . Opłaty . Opłaty . Opłaty 
stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych stałej nie ponosi się za pobór wód do celów rolniczych 
lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw 
oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb. oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb. oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb. oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb. 



Opłaty – stawy karpiowe (art. 275 ust. 22 i 24) 

Ust. 22. Ust. 22. Ust. 22. Ust. 22. Górne jednostkowe stawki opłaty za pobór wód 
powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz 
innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej 
wynoszą: 

1)1,00 zł za 1 ha 1)1,00 zł za 1 ha 1)1,00 zł za 1 ha 1)1,00 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna 
powierzchnia zalewu wynosi do 100 ha; do 100 ha; do 100 ha; do 100 ha; 2) 1,25 zł za 1 ha 1,25 zł za 1 ha 1,25 zł za 1 ha 1,25 zł za 1 ha na 
kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi od 
100 ha do 500 ha100 ha do 500 ha100 ha do 500 ha100 ha do 500 ha; 3) 1,50 zł za 1 ha 1,50 zł za 1 ha 1,50 zł za 1 ha 1,50 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli 
maksymalna powierzchnia zalewu wynosi powyżej 500 hapowyżej 500 hapowyżej 500 hapowyżej 500 ha. 

Ust. 24Ust. 24Ust. 24Ust. 24. Górna jednostkowa stawka opłaty za każde 
rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb albo innych 
organizmów wodnych wynosi 0,272 zł, jeżeli średnioroczny 
przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w 
poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 
1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów o wodzie 
stojącej w jednym roku danego cyklu. 



Opłaty – inny typ chowu / hodowli 

Ust. 20. Górne jednostkowe stawki opłaty za pobór zwrotny wód podziemnych na 
potrzeby chowu lub hodowli ryb wynoszą: 1) 100 zł na kwartał, jeżeli maksymalna 
ilość wód podziemnych możliwa do pobrania wynosi poniżej 0,02 m3/s; 2) 125 zł 
na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód podziemnych możliwa do pobrania wynosi 
od 0,02 do 0,05 m3/s; 3) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód 
podziemnych możliwa do pobrania wynosi powyżej 0,05 m3/s oraz 50 zł za każde 
kolejne 0,01 m3/s pobranej wody. 

Ust. 21. Górne jednostkowe stawki opłaty za pobór wód powierzchniowych na 
potrzeby chowu lub 

hodowli ryb w obiektach przepływowych charakteryzujących się poborem 
zwrotnym wynoszą: 

1) 100 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do 
pobrania 

wynosi poniżej 0,2 m3/s; 

2) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do 
pobrania 

wynosi od 0,2 do 0,5 m3/s; 

3) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do 
pobrania 

wynosi powyżej 0,5 m3/s oraz 50 zł za każde kolejne 0,1 m3/s pobranej wody. 



Opłaty za ścieki z chowu / hodowli ryb

Ust. 23. Górna jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub 

hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących 
się poborem zwrotnym, za 1 kg za 1 kg za 1 kg za 1 kg 

substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, 
wyrażonych jako wskaźnik: 

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu 
(BZT5) - wynosi 4,28 zł; 

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu - wynosi 1,71 zł; 

3) zawiesiny ogólnej - wynosi 0,52 zł. 



Opłaty – sposób i terminy (art. 275)

17. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne ponoszący opłatę w 
postaci 

zryczałtowanej za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb 
oraz innych 

organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej w stawach o wodzie stojącej w stawach o wodzie stojącej w stawach o wodzie stojącej wnosi ją bez wezwania w terminie 2 2 2 2 
miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb 
oraz tych organizmów, obejmującego okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl 
do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego. 
(czyli: do ostatniego dnia czerwca) 

18. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne ponoszący opłatę, o 
której mowa w 

art. 268 ust. 1 pkt 4, za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli 
ryb oraz innych 

organizmów wodnych w stawach o wodzie stojącej, może wnieść tę opłatę bez może wnieść tę opłatę bez może wnieść tę opłatę bez może wnieść tę opłatę bez 
wezwania za cały rok w postaci zryczałtowanej, w terminie do dnia 31 stycznia roku wezwania za cały rok w postaci zryczałtowanej, w terminie do dnia 31 stycznia roku wezwania za cały rok w postaci zryczałtowanej, w terminie do dnia 31 stycznia roku wezwania za cały rok w postaci zryczałtowanej, w terminie do dnia 31 stycznia roku 
następującego po roku, którego dotyczy ta opłata. następującego po roku, którego dotyczy ta opłata. następującego po roku, którego dotyczy ta opłata. następującego po roku, którego dotyczy ta opłata. 

19. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne zaniechał 
wykonania 

obowiązku, o którym mowa w ust. 17, właściwy organ Wód Polskich określa wysokość 
opłaty w 

drodze decyzji. Przepis ust. 16 stosuje się odpowiednio. 



Art. 84. [Rolnicze wykorzystanie ścieków] Art. 84. [Rolnicze wykorzystanie ścieków] Art. 84. [Rolnicze wykorzystanie ścieków] Art. 84. [Rolnicze wykorzystanie ścieków] 

1. Ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie 
rozkładalne oraz wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu 
lub hodowli ryb, mogą być oczyszczane przez ich rolnicze 
wykorzystanie. 

2. Przez rolnicze wykorzystanie ścieków, o którym mowa w ust. 1, 
rozumie się zastosowanie ścieków do: 

1) nawadniania użytków rolnych; 

2) nawożenia użytków rolnych przez dodanie materiałów do gleby albo 
przez rozprowadzenie na powierzchni, albo przez wstrzykiwanie do 
gruntu, umieszczenie pod powierzchnią gruntu lub mieszanie z 
warstwami powierzchniowymi gruntu; 

3) nawadniania oraz nawożenia stawów wykorzystywanych do chowu lub 
hodowli ryb. 

3. Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo, 
określone w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach 
zintegrowanych, nie mogą przekroczyć zapotrzebowania roślin na azot, 
potas i wodę oraz utrudniać przebiegu procesów samooczyszczania się 
gleby. 



4. Zakazuje się rolniczego wykorzystania ścieków: 

1) gdy grunt jest zamarznięty, zalany wodą, nasycony wodą lub 
przykryty śniegiem, z wyjątkiem dna stawów ziemnych z wyjątkiem dna stawów ziemnych z wyjątkiem dna stawów ziemnych z wyjątkiem dna stawów ziemnych 
wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb; wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb; wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb; wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb; 

2) na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych 
do spożycia w stanie surowym; 

3) na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje 
się płycej niż 1,5 m od powierzchni ziemi lub od dna rowu 
rozprowadzającego ścieki; 

4) na obszarach o spadku terenu większym niż: 

a) 10% dla gruntów ornych, 

b) 20% dla łąk, pastwisk oraz plantacji drzew leśnych; 

5) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie 5) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie 5) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie 5) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie 
prognozowanego wezbrania wód. prognozowanego wezbrania wód. prognozowanego wezbrania wód. prognozowanego wezbrania wód. 



Art. 105. [Maksymalna dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo] Art. 105. [Maksymalna dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo] Art. 105. [Maksymalna dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo] Art. 105. [Maksymalna dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo] 

1. Zastosowana w okresie roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie może nie może nie może nie może 
zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. 

2. W programie działań może zostać określona roczna dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych 
rolniczo zawierająca więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, jeżeli nie 
zagraża to realizacji celów, o których mowa w art. 104 ust. 1. 

3. Roczną dawkę odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającą więcej niż 170 kg azotu 
w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, o której mowa w ust. 2, ustala się z uwzględnieniem: 

1) długich okresów wegetacji; 

2) upraw o wysokim pobraniu azotu; 

3) wysokiego opadu netto; 

4) gleb o wysokiej zdolności denitryfikacji. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej powiadamia Komisję Europejską o zamiarze 
ustanowienia rocznej dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 
170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, o której mowa w ust. 2. 

5. Roczną dawkę odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającą więcej niż 170 kg azotu 
w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych, o której mowa w ust. 2, ustala się w programie działań po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej. 



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


