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DZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy]
1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą

zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę
zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami
wodnymi.

1a. Ustawa reguluje sprawywłasności wód oraz gruntówpokrytych
wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odnie-
sieniu do majątku Skarbu Państwa.

2.Gospodarowaniewodami jest prowadzone z zachowaniemzasady
racjonalnego i całościowego traktowania zasobówwód powierzchnio-
wych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości.

3. Gospodarowanie wodami uwzględnia zasadę wspólnych intere-
sów i jest realizowane przez współpracę administracji publicznej,
użytkowników wód i przedstawicieli lokalnych społeczności tak, aby
uzyskać maksymalne korzyści społeczne.

4. Gospodarowanie wodami jest prowadzone w taki sposób, aby
działając w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczać do wystą-
pienia możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji
wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych i terenów podmo-
kłych bezpośrednio zależnych od wód.
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5. Gospodarowaniewodami jest oparte na zasadzie zwrotu kosztów
usług wodnych, uwzględniających koszty środowiskowe i koszty zaso-
bowe.

1. Artykuł 1 pr. wod. reguluje zagadnienia przedmiotowe. Natomiast
nie obejmuje on swoją regulacją kwestii podmiotowych, które wobec
przedmiotu regulacji pozostają wtórne. Taki charakter ma chociażby
ust. 1a, w którym wyraźnie wskazano, że przedmiotem regulacji jest
sprawa własności wód i gruntów pod jej wodami, a nie zagadnienia
związane z ochroną prawa własności, względnie osobą właściciela.

Komentowany przepis ma też istotne znaczenie z punktu widzenia
aksjologii prawa wodnego. Widać bowiem wyraźnie, że prawodawca
koncentruje się na dwóch podstawowych wartościach, jakimi są gospoda-
rowanie wodami i sprawy własności wód i gruntów pod wodami. Obie
te wartości należy traktować w jednakowy sposób, choć w piśmiennictwie
można zauważyć, że eksponuje się przede wszystkim gospodarowanie
wodami, co jest poglądem nieuprawnionym.

2.Artykuł 1 pr. wod. jest pierwszym z przepisów, które mają charakter
ogólny. Komentowany przepis określa zakres przedmiotowy regulacji
ustawy – Prawo wodne. Jednak precyzyjne wskazanie, co w istocie jest
przedmiotem regulacji prawa wodnego, nie jest proste. J. Szachułowicz
uważa, że: „Art. 1 ustawy ogólnie określa jej przedmiotowy zakres, sta-
nowiąc, że reguluje ona gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju” (J. Szachułowicz, Prawo wodne. Komentarz,
Warszawa 2011, s. 12). Podobne stanowisko zajmuje W. Rejman (W.
Rejman (w:) Prawo wodne. Komentarz, pod red. J. Rotki, Wrocław 2002,
s. 12).

Wydaje się jednak, że wskazywanie jedynie, względnie przede
wszystkim na gospodarkę wodną nie jest właściwe. Ustawodawca zakres
przedmiotowy uregulował bowiem w ust. 1 i 2, gdyż w obu przepisach
wskazał, co ustawa reguluje. Zatem zakres przedmiotowy prawawodnego
obejmuje dwa elementy – gospodarkę wodną i oraz sprawy własności
wód i gruntów pod wodami. Obydwie te wartości należy traktować rów-
nomiernie i jednakowo.
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W ust. 1 ustawodawca odniósł się do jednej wartości, jaką jest gospo-
darowanie wodami. Kwestii tej dotyczą także ust. 2–5. Choć prawodawca
posługuje się terminem „gospodarowaniewodami”, to jednak nie definiuje,
co on oznacza.

Z. Mikulski przyjmuje, że gospodarka wodna obejmuje prawidłowe
gospodarowanie zasobamiwodnymi na potrzeby jednostek i społeczeństwa
oraz ochronę przed szkodliwym działaniem wody, głównie przed jej
nadmiarem.Gospodarkawodna jest dziedziną gospodarki narodowej silnie
powiązaną z innymi dziedzinami życia gospodarczego. Celem jej jest
dostosowaniewarunkówwodnychwystępującychw przyrodzie do potrzeb
człowieka, co polega zarówno na racjonalnym wykorzystaniu zasobów
wodnych kraju, jak i na zabezpieczeniu przed szkodliwym działaniem
żywiołu wodnego (Z. Mikulski, Gospodarka wodna, Warszawa 1998,
s. 11). Pogląd ten można zaaprobować dla oceny znaczenia tego terminu
normatywnego.

Gospodarka wodna powinna być prowadzona zgodnie z zasadą zrów-
noważonego rozwoju. Zasada zrównoważonego rozwoju odgrywa istotną
rolę nie tylko w prawie wodnym, ale także w całym prawie ochrony śro-
dowiska (zob. bliżej Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie
prawa, Toruń 2009). Zasada ta powinna być także postrzegana jako
istotny element łączący prawo wodne z prawem ochrony środowiska.

Zasada zrównoważonego rozwoju ma rangę konstytucyjną. Uregulo-
wana jest ona w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Przepis ten sta-
nowi, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności
swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela
oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego roz-
woju”.

Istotę zasady zrównoważonego rozwoju wyjaśnił Trybunał Konstytu-
cyjny w wyroku z dnia 6 czerwca 2006 r., K 23/05 (OTK-A 2006, nr 6,
poz. 62), zauważając, że: „Władze publiczne są bowiem przede wszystkim
zobowiązane do «prowadzenia polityki zapewniającej bezpieczeństwo
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom» (art. 74 ust. 1
[Konstytucji RP – przyp. B.R.]). Sformułowanie to ma charakter typowy
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