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Nowe Prawo wodne

Nowa ustawa z 20.07.2017 r. – Prawo wodne zastąpi dotychczas obowiązu-
jącą ustawę z 2011 r. o tym samym tytule. Ustawa dokonuje zmiany systemu 
zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczaso-
wych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym pod-
miotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Podmiot ten ma realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami 
na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza. 

Ustawa reguluje m.in. kwestie:
■  zgody wodnoprawnej, która jest udzielana przez wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego, 
■  przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego, 
■  wydania oceny wodnoprawnej 
–  określając zakres przedmiotowy każdej z wymienionych czynności wraz 

z trybem ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne oraz wymogami po-
szczególnych operatów wodnoprawnych. 

Zasadność opracowania nowego aktu normatywnego była podyktowana 
koniecznością stworzenia nowego, efektywnego systemu fi nansowania 
gospodarki wodnej oraz bodźców fi nansowych kształtujących potrzeby 
wodne społeczeństwa i gospodarki, opartych na odpłatności za usługi wod-
ne przekraczające zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód.
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WSTĘP

Nowe Prawo wodne zastąpi dotychczasową ustawę z  18.07.2011  r. –  Pra-
wo wodne, która reguluje gospodarowanie wodami, w  tym kształtowanie 
i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami 
wodnymi, sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także 
zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu 
Państwa. Zasadność opracowania nowego aktu normatywnego podyktowa-
na była koniecznością stworzenia nowego, efektywnego systemu fi nansowa-
nia gospodarki wodnej oraz bodźców fi nansowych kształtujących potrzeby 
wodne społeczeństwa i gospodarki, opartych na odpłatności za usługi wodne 
przekraczające zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód. Usta-
wa dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując 
zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki 
wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wod-
ne Wody Polskie. Podmiot ten ma realizować politykę zlewniową gospodaro-
wania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.

Ustawa reguluje także kwestie zgody wodnoprawnej, która jest udzielana 
przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodno-
prawnego, wydanie oceny wodnoprawnej, określając zakres przedmiotowy 
każdej z wymienionych czynności, wraz z trybem ubiegania się o pozwolenie 
wodnoprawne oraz wymogami poszczególnych operatów wodnoprawnych. 
Za zgodę wodnoprawną ustawa uznaje również wydanie decyzji w przed-
miocie zwolnienia z  niektórych zakazów obowiązujących na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią, związanych z ruchem pojazdów po wo-
dach powierzchniowych oraz gruntach pokrytych wodami lub związanych 
z ochroną wałów przeciwpowodziowych.
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OMÓWIENIE

Piotr Ćwiek

Ocena wodnoprawna 
– nowe obowiązki inwestora

1. Cel nowych uregulowań

Ze względu na systemowy charakter wprowadzanych zmian wejście 
w życie ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566) – da-
lej pr. wod. – stanowi de facto reformę gospodarki wodnej podyktowa-
ną przede wszystkim koniecznością pełnej implementacji do krajowego 
porządku prawnego dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 23.10.2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 
w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. WE L 327, s. 1) – dalej dyrektywa 
wodna. Z założeń tej dyrektywy wynika, że nadrzędnym jej celem jest za-
pewnienie ochrony wód pod względem jakościowym przy zachowaniu 
zasad zrównoważonego rozwoju, a także pomocniczości i obiektywizmu. 
Dyrektywa wodna w duchu przywołanych wyżej zasad stanowi, że zróż-
nicowanie uwarunkowań i potrzeb w zakresie gospodarowania wodą po-
winno być uwzględniane podczas planowania i realizacji działań celem 
zapewnienia ochrony i  zrównoważonego korzystania z  wód w  ramach 
dorzecza, decyzje zaś powinny być podejmowane jak najbliżej miejsca, 
w  którym woda narażona jest na negatywne oddziaływanie lub korzy-
stanie. Aby realizacja tych zasad była możliwa, państwa członkowskie 
muszą w swoich porządkach prawnych wprowadzić instrumenty praw-
ne zapewniające realizację zlewniowej polityki gospodarowania wodami, 
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Piotr Ćwiek

spełniającej kryteria funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zrównoważo-
nego rozwoju, efektywności ekonomicznej oraz trwałości ekosystemów, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym tak-
że z gospodarczym korzystaniem z zasobów wodnych.

Zgodnie z art. 9 dyrektywy wodnej Prawo wodne wprowadza systemowe 
rozwiązanie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi opa-
rte na systemie usług wodnych, co wymaga wprowadzenia katalogu no-
wych instrumentów ekonomicznych i prawnych. Instrumentem prawnym 
jest zgoda wodnoprawna, uregulowana w dziale IX pr. wod. (art. 388 i n.), 
udzielana przez: wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłosze-
nia wodnoprawnego, ocenę wodnoprawną oraz wydanie innych decyzji 
przewidzianych w ustawie.

2. Katalog przypadków wymagających 
uzyskania oceny wodnoprawnej

W art. 425 pr. wod. wprowadzono zamknięty katalog przypadków, w któ-
rych wymagane jest uzyskanie oceny wodnoprawnej ze względu na ko-
nieczność określenia ich oddziaływania na cele środowiskowe określone 
w art. 56, 57, 59 oraz 61 pr. wod. Przepisy te zakładają ochronę oraz po-
prawę jakości jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczo-
nych jako sztuczne lub silnie zmienione, a w szczególności poprawę ich 
stanu ekologicznego i chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry 
stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także 
zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. 
Dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzch-
niowych jako cel wskazano ochronę tych wód oraz poprawę ich poten-
cjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej 
dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchnio-
wych, a  także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego 
oraz stanu chemicznego. Z kolei dla jednolitych części wód podziemnych 
celem jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanie-
czyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona 
i  podejmowanie działań naprawczych, a  także zapewnianie równowagi 
między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
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Ocena wodnoprawna – nowe obowiązki inwestora

Poprzez wprowadzenie oceny wodnoprawnej ustawodawca wyłączył 
z procedury oceny oddziaływania na środowisko uregulowanej w ustawie 
z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) – dalej u.u.i.ś. 
–  kwestię badania dotyczącego zgodności przedsięwzięć z  dyrekty-
wą wodną, w  tym przesłanek niezbędnych dla uzyskania derogacji, od 
osiągnięcia celów środowiskowych na podstawie art. 4 ust. 7 dyrektywy 
wodnej. W konsekwencji badanie tych przesłanek wyłączono z kompe-
tencji regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i  włączono do zadań 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ta nowo utworzo-
na państwowa osoba prawna będzie nie tylko wykonywać znaczną część 
uprawnień właścicielskich przysługujących Skarbowi Państwa, ale rów-
nież będzie rozstrzygać indywidualne sprawy administracyjne.

Z art.  425 pr.  wod. wynika, że ocena wodnoprawna odnosić się będzie 
m.in. do takich działań, jak: korzystanie z usług wodnych, wprowadzanie 
do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój 
glonów, wykonanie urządzeń wodnych, regulacja wód, zabudowa potoków 
górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, zmiana 
ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mająca wpływ 
na warunki przepływu wód, roboty i obiekty budowlane mające wpływ na 
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Te inwestycje i działania mają 
być szczegółowo określone dopiero w akcie wykonawczym, uwzględniają-
cym ich wpływ na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jak wynika z  powyższego, ocena wodnoprawna dotyczy szerszego ka-
talogu przedsięwzięć niż tylko w  rozumieniu ustawy o  udostępnianiu 
informacji o środowisku i  jego ochronie. Konsekwencją takiego uregu-
lowania są m.in. zmiany wprowadzone w  art.  118, 118a i  118b ustawy 
z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), 
dotyczące prac utrzymaniowych, wobec których nie była przeprowadza-
na procedura oceny oddziaływania na środowisko.

Ocena wydawana będzie na wniosek inwestora. Jeżeli po analizie przed-
stawionej dokumentacji organ uzna, że planowana inwestycja wpływa 
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