
Nowelizacja Prawa wodnego 

 
 

Poznań, 27 marca 2015 r. 



Jędrzej Bujny – Partner w  
Dr Krystian Ziemski & Partners  
Kancelaria Prawna   
spółka komandytowa 
ul. Strusia 10, 60-711 Poznań 
tel.: 502 305 117  
jedrzej.bujny@ziemski.com.pl 

 

mailto:jedrzej.bujny@ziemski.com.pl


AGENDA 
 
 

I. RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU  
 

II. ZAKRES RYZYKA PONOSZONEGO PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU 
 

III. SPOSOBY OGRANICZANIA RYZYKA PONIESIENIA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
IV. SPECYFICZNE REGULACJE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI 

KOMUNALNEJ 

„Stan gry” 



Projekt nowego Prawa 
wodnego 

Ustawa o zmianie ustawy 
- Prawo wodne oraz 

niektórych innych ustaw z 
dnia 30 maja 2014 r. (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 850) 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbvge3ts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tonbvge3ts


Causa majowej noweli: transpozycja dyrektyw 

 

Pw 91/271/EWG 

2000/60/WE 

2006/118/WE 

2007/60/WE 

2008/105/WE 



 

Uszczegółowienie transpozycji dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej 
Dyrektywy Wodnej (RDW), jest związane z zarzutami Komisji Europejskiej 
dotyczącymi niepełnej transpozycji przepisów (naruszenie nr 2007/2246). 
Większość uchybień podniesionych przez Komisję Europejską, zarówno w 
treści zarzutów formalnych, jak i w uzasadnionej opinii, została usunięta 
ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), jednakże przedmiotowy 
projekt ustawy, dążąc do pełnej transpozycji postanowień RDW, przewiduje w 
szczególności wprowadzenie szeregu definicji legalnych. 

 
 

Zob. Uzasadnienie do projektu noweli, s. 1. 

 



 

W zakresie wynikającym z uzupełnienia transpozycji dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych, uzasadnieniem zmian są postanowienia Traktatu Akcesyjnego w 
zakresie dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych. W świetle postanowień Traktatu Akcesyjnego Rzeczpospolita 
Polska uzyskała derogacje dla art. 5.2 dyrektywy, co oznacza, że 
postanowienia tego artykułu będą obowiązywały z dniem wdrożenia celów 
dyrektywy, tj. od dnia 31 grudnia 2015 r. Z uwagi na nieprawidłową 
transpozycję dyrektywy 91/271/EWG w zakresie art. 5.2, konieczne są zmiany 
kształtujące warunki wprowadzania ścieków do wód i do ziemi, w celu 
osiągnięcia stanu zgodności z prawem unijnym.  

 
 

Tamże. 



 

Prawidłowa transpozycja dyrektywy 91/271/EWG odgrywa zasadniczą rolę w 
gospodarowaniu ściekami komunalnymi oraz ochronie środowiska wodnego, w 
tym wód powierzchniowych, do których ścieki są odprowadzane. W tym celu 
zaproponowano uzupełnienie upoważnienia określonego w art. 45 ust. 1 ustawy 
– Prawo wodne o nowy pkt 4, przewidujący określenie najwyższych 
dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla oczyszczalni ścieków przyjmujących 
ścieki z aglomeracji. Zaproponowano także modyfikację brzmienia wytycznych 
dotyczących treści rozporządzenia wydawanego na podstawie tego upoważnienia 
zawartych w art. 45 ust. 4 ustawy – Prawo wodne. Modyfikacja brzmienia 
wytycznych polega na uchyleniu pkt 2, zobowiązującego ministra właściwego do 
spraw środowiska do zapewnienia 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i 
fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z całego terytorium państwa 
w celu ochrony wód powierzchniowych, w tym wód morskich przed eutrofizacją. 
 

Tamże. 



Nowe definicje, m. in.: 

Dobry potencjał 
ekologiczny Dobry stan 

chemiczny 

Dobry stan 
ekologiczny 

Dostępne zasoby 
wód podziemnych 

Dopuszczalne 
wartości emisji 

Substancja 
zanieczyszczająca 

Substancja 
priorytetowa 

System kanalizacji 
zbiorczej  

Stan wód 
powierzchniowych 



Nowe definicje, m. in.: 

system kanalizacji zbiorczej - rozumie się 
przez to sieć kanalizacyjną, o której mowa 
w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.), 
zakończoną oczyszczalnią ścieków albo 
końcowym punktem zrzutu ścieków;  



Nowe definicje, m. in.: 

stan wód powierzchniowych - rozumie się przez to 
ogólny stan jednolitych części wód powierzchniowych, 
który określa się w przypadku:  a) silnie zmienionych 
jednolitych części wód powierzchniowych lub 
sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych - 
na podstawie potencjału ekologicznego oraz stanu 
chemicznego, b) jednolitych części wód 
powierzchniowych innych niż wymienione w lit. a - na 
podstawie stanu ekologicznego oraz stanu 
chemicznego  - przy czym o ogólnym stanie decyduje 
gorszy wynik;  



Nowe definicje, m. in.: 

substancja zanieczyszczająca - rozumie się przez to substancję mogącą 
spowodować zanieczyszczenie, w szczególności:  a) organiczne związki 
chlorowcowe lub substancje, które mogą tworzyć takie związki w środowisku 
wodnym,  b) związki fosforoorganiczne,  c) związki cynoorganiczne,  d) substancje 
lub preparaty, lub produkty ich rozkładu, o udowodnionych właściwościach 
rakotwórczych lub mutagennych lub właściwościach mogących zakłócać w 
środowisku wodnym lub przez to środowisko funkcje: steroidogenowe, 
hormonów tarczycy, reprodukcyjne lub inne funkcje endokrynologiczne, e) 
trwałe węglowodory oraz trwałe i bioakumulujące się toksyczne substancje 
organiczne, f) cyjanki, g) metale lub ich związki, h) arsen lub jego związki, i) 
produkty biobójcze lub środki ochrony roślin, j) substancje w zawiesinie, k) 
substancje, które przyczyniają się do eutrofizacji, przede wszystkim azotanami i 
fosforanami, l) substancje wywierające niekorzystny wpływ na bilans tlenu, 
których pomiaru można dokonać przy użyciu wskaźników takich jak: 
pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) i chemiczne 
zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr);  



Zmiany istniejących definicji, m. in.: 

powódź zanieczyszczenie 

ograniczenie 
emisji do wód 



Zmiany istniejących definicji, m. in.: 

zanieczyszczenie - rozumie się przez to emisję w rozumieniu 
art. 3 pkt 4 ustawy  Prawo ochrony środowiska (emisja oznacza 
tam wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku 
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:  a) 
substancje, b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola 
elektromagnetyczne), która może być szkodliwa dla zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska, w tym jakości ekosystemów 
wodnych lub ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych 
od ekosystemów wodnych, powodować szkodę w dobrach 
materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub 
kolidować z uzasadnionymi sposobami korzystania ze 
środowiska, w szczególności powodować zanieczyszczenie wód;  



Zmiany istniejących definicji, m. in.: 

powódź - rozumie się przez to czasowe 
pokrycie przez wodę terenu, który w 
normalnych warunkach nie jest pokryty 
wodą, wywołane przez wezbranie wody w 
ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, 
kanałach oraz od strony morza, z 
wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu 
wywołanego przez wezbranie wody w 
systemach kanalizacyjnych;  



Zmiany istniejących definicji, m. in.: 

ograniczanie emisji do wód - rozumie się przez to 
działania mające na celu ograniczenie emisji 
bezpośrednio do wód lub do ziemi, w 
szczególności przez nieprzekraczanie 
dopuszczalnych wartości emisji, a także 
ograniczenia i warunki odnoszące się do sposobu 
oddziaływania, rodzaju lub innych niż rodzaj cech 
emisji oraz do ustanowionych na potrzeby 
działalności zakładów norm mających wpływ na 
wielkość emisji do wód lub do ziemi;  



Definicje pojęć związanych z problematyką klasyfikacji jednolitych części wód, 
odnoszą się do regulacji już obowiązujących na gruncie Pw. Dlatego też, należy 
odczytywać te definicje razem z regulacjami merytorycznymi wynikającymi z 
przepisów art. 38a–38k Pw, regulujących materię klasyfikacji wód i określających 
cele środowiskowe. Szczególną uwagę należy zwrócić także na przepisy art. 38a 
ust. 1–3 Pw, zawierające upoważnienia do wydania aktów wykonawczych 
regulujących kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych 
(art. 38a ust. 1), elementy klasyfikacji stanu ekologicznego, stanu chemicznego 
oraz potencjału ekologicznego jednolitych części wód, a także typy wód 
powierzchniowych (art. 38a ust. 2) oraz sposób klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych (art. 38a ust. 3). Przepisy aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie wymienionych upoważnień niezwykle szczegółowo 
regulują przedmiotową materię i w zestawieniu z proponowanymi w art. 9 
nowymi definicjami czynią transpozycję RDM pełną w tym obszarze. 
 

Tamże. 



Zmiany dot. planowania w gospodarowaniu 
wodami: 

 

• zob. „nowy” ust. 5 art. 114 dotyczący 
przyjmowania i aktualizacji planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza; 

• zob. „nowy” art. 114 b wprowadzający plan 
utrzymania wód. 

 

 



 Projekt ustawy doprecyzowuje regulację w zakresie problematyki 
planowania w gospodarowaniu wodami. W szczególności proponuje się, żeby 
plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza były przyjmowane w formie 
rozporządzenia Rady Ministrów. Wprowadzenie takiej regulacji ma istotne 
znaczenie dla roli, jaką odgrywają plany gospodarowania wodami na obszarach 
dorzeczy w systemie planowania w gospodarce wodnej oraz ich znaczenia 
środowiskowego. Wykluczy to także wątpliwości natury prawnej w związku z 
odwoływaniem się do ustaleń planów gospodarowania wodami w treści pozwoleń 
wodnoprawnych.  

 

Rada Ministrów przyjmuje i aktualizuje plan gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia 

osiągnięcia celów środowiskowych oraz powszechnym charakterem tego planu.  
 

Tamże 



 

Art. 7 noweli: 

1. Pierwszej aktualizacji planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy dokonuje się w terminie do dnia 22 grudnia 
2015 r. 

2. Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy 
zatwierdzone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przed dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy zachowują ważność do dnia wejścia w 
życie przepisów wydanych na podstawie z art. 114 ust. 5 ustawy 
zmienianej w art. 1. 
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 Art. 21. [Utrzymywanie wód]  

1. Utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela. 

1a. Utrzymywanie wód publicznych stanowi obowiązek ich właściciela i 
obejmuje działania:  

1) wynikające z planu utrzymania wód;  

2) niewynikające z planu utrzymania wód, jeżeli zachodzi pilna i uzasadniona 
konieczność realizacji tych działań z uwagi na zapewnienie ochrony przed 
powodzią lub w związku z koniecznością usunięcia skutków powodzi.  

2. Obowiązek utrzymywania tworzących brzeg wody budowli lub murów 
niebędących urządzeniami wodnymi należy do ich właścicieli, a w kosztach 
utrzymania tych budowli lub murów właściciel wody uczestniczy 
proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. Podziału kosztów dokonuje, w 
drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego. 



 Art. 10. [Wody publiczne, prywatne]  

1. Wody stanowią własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych albo osób 
fizycznych. 

1a. Wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne wraz z morskimi 
wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, śródlądowe wody powierzchniowe 
płynące oraz wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego są wodami publicznymi. 

3. Płynące wody publiczne nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z 
wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. 



 Art. 12. [Wody stojące]  

1. Wody stojące oraz wody w rowach znajdujące się w granicach 
nieruchomości gruntowej stanowią własność właściciela tej nieruchomości. 

2. Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód stojących 
oraz wody w rowach, znajdujących się na terenie nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, wykonują podmioty reprezentujące Skarb Państwa 
w stosunku do tych nieruchomości, na podstawie odrębnych przepisów. 



 

„Nowy” art. 22 ust. 1a: Utrzymywanie wód ma na celu zapewnienie:  

1) ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi,  

2) spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych,  

3) warunków korzystania z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie 
umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, 
rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,  

4) warunków eksploatacyjnych śródlądowych dróg wodnych, określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze 
śródlądowej,  

5) działania urządzeń wodnych, w szczególności ich odpowiedniego stanu 
technicznego i funkcjonalnego  

- i powinno umożliwić osiągnięcie celów środowiskowych określonych w art. 38d ust. 1 
i 2, art. 38e ust. 1 oraz w art. 38f ust. 1.  



„Nowy” art. 22 ust. 1b: Utrzymywanie wód jest realizowane przez:  

1) wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;  

2) usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;  

3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód 
powierzchniowych;  

4) usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z 
działalności człowieka;  

5) zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz przez ich 
zabudowę biologiczną;  

6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających 
swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;  

7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody:  

 a) budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeń w obrębie tych budowli,  

 b) urządzeń wodnych;  

8) rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów w brzegach 
śródlądowych wód powierzchniowych.  



„Nowy” art. 114b ust. 1. Plan utrzymania wód zawiera:  

1) określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których 
występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z 
identyfikacją tych zagrożeń;  

2) wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń 
wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami;  

3) wykaz planowanych działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b, obejmujący:  
a) wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań,  
b) uzasadnienie konieczności realizacji działań, z uwzględnieniem spodziewanych 
efektów ich realizacji,  
c) jeżeli to możliwe, szacunkową analizę kosztów i korzyści wynikających z 
planowanych działań,  
d) w przypadku działań, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3, 6 i 7 - zakres, rozmiar, 
przybliżoną lokalizację działań oraz terminy i sposoby ich prowadzenia.  



2. Projekt planu utrzymania wód opracowuje się z uwzględnieniem:  

1) potrzeb z zakresu ochrony przed powodzią;  

2) konieczności osiągnięcia celów środowiskowych i ochrony wód;  

3) przesłanek dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego 
oraz niezapobieżenia pogorszeniu stanu ekologicznego oraz dobrego 
potencjału ekologicznego, o których mowa w art. 38j ust. 1.  

 

Wprowadzenie takiej regulacji ma na celu związanie planów utrzymania wód ze 
strategicznymi dokumentami planistycznymi w gospodarce wodnej, jakimi są plany 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym, co ma zagwarantować synergię tej regulacji z regulacjami 
stanowiącymi implementację Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dyrektywy 
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego 
i zarządzania nim (tzw. „dyrektywa powodziowa”). 

 

  



 

Mając na uwadze fakt, że istotną część prac wykonywanych w związku 
z utrzymywaniem wód jest realizowana przez służby podległe samorządowi 
województwa, proponuje się wprowadzenie regulacji zobowiązującej marszałka 
województwa do przekazywania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
propozycji działań w zakresie utrzymania wód, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
ustawy – Prawo wodne, wraz z wykazem wód, na których te działania będą 
prowadzone, na rok przed terminem opracowania planu utrzymania wód. Termin 
opracowania pierwszych planów utrzymania wód został określony na dzień 1 stycznia 
2016 r. 

Art. 114c. [Obowiązki marszałków województw] Właściwi marszałkowie województw 
przekazują dyrektorowi regionalnego zarządu propozycje działań, o których mowa w 
art. 22 ust. 1b, wraz z wykazem wód, na których te działania będą prowadzone, na rok 
przed terminem opracowania planu utrzymania wód. 



 

3. Projekt planu utrzymania wód wymaga przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. Przepisy działu IV rozdziału 1 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 stosuje się odpowiednio.  

4. Projekt planu utrzymania wód podlega uzgodnieniu z Prezesem Krajowego 
Zarządu oraz właściwymi marszałkami województw.  

5. Plan utrzymania wód przyjmuje w drodze aktu prawa miejscowego dyrektor 
regionalnego zarządu.  

6. Plan utrzymania wód podlega przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby 
aktualizacji. 



 

Art. 8 noweli: Dyrektorzy regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej przyjmą 
plany utrzymania wód, o których mowa w 
art. 114b ustawy zmienianej w art. 1, w 
terminie do dnia 1 stycznia 2016 r. 



Przegląd 
obszarów i 

granic 

Aglomeracja - 
definicja 

Gmina 
koordynator 



 

Art. 43 ust. 1: Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 
powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, 
zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.  

2. Ilekroć jest mowa o:  

1) aglomeracji - należy przez to rozumieć teren, na którym zaludnienie lub działalność 
gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i 
przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków;  

2) równoważnej liczbie mieszkańców - należy przez to rozumieć ładunek substancji 
organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego 
biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT 5 ) w ilości 60 g tlenu na dobę;  

3) końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych - należy przez to rozumieć miejsce 
przyłączenia systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji 
nieposiadającej oczyszczalni ścieków, do systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków 
komunalnych w aglomeracji posiadającej oczyszczalnię ścieków.  



 

2a. Aglomeracje, o których mowa w ust. 1, wyznacza, w drodze uchwały, 
sejmik województwa. Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w 
dwóch lub więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest 
sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się znajdować 
największa część aglomeracji.  

2b. Wyznaczenie aglomeracji, o których mowa w ust. 1, następuje po 
uzgodnieniu przez marszałka województwa z właściwym dyrektorem 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a w zakresie obszarów objętych 
przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla 
Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy 
- z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, oraz po 
zasięgnięciu przez marszałka województwa opinii zainteresowanych gmin.  



2c. Gmina zainteresowana wyznaczeniem aglomeracji, o których mowa w ust. 
1, przekazuje propozycję planu aglomeracji marszałkowi województwa, na 
jego wniosek oraz w wyznaczonym przez niego terminie. 

3. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, którego integralną 
część stanowi wykaz aglomeracji, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz 
niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń 
kanalizacyjnych, sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a 
zatwierdza Rada Ministrów. 

3a. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych określi dla 
przedsięwzięć, o których mowa w ust. 3, w szczególności: 

1) zakres rzeczowo-finansowy; 

2) termin zakończenia. 



3b. Marszałek województwa przedkłada Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego 
programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie, zawierające: 

1) wykaz aglomeracji, 

2) informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalnie ścieków komunalnych, 

3) informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym 
programie oczyszczania ścieków komunalnych, 

4) informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów 
ściekowych w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób 
postępowania z tymi osadami  

z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. 

3c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa 
corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, informacje, o których mowa w ust. 3b pkt 
2-4, za rok ubiegły. 



 

3d. Marszałek województwa co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic 
aglomeracji wyznaczonych na podstawie ust. 2a, z uwzględnieniem kryteriów 
ich utworzenia określonych w ust. 1 oraz zaistniałych zmian równoważnej 
liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje sejmik 
województwa o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji. 

3e. Sprawy związane z przygotowaniem i przekazywaniem dokumentacji 
dotyczącej działań prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania 
ścieków komunalnych, w szczególności przedkładanie informacji, o których 
mowa w ust. 3b pkt 2-4, w aglomeracji zlokalizowanej na obszarze dwóch lub 
więcej gmin prowadzi gmina o największej równoważnej liczbie 
mieszkańców. 



4. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem ministra właściwego do 
spraw gospodarki wodnej, przedkłada co 2 lata Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania 
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

4a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

4b. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4a, minister uwzględni koszty rozwoju i 
eksploatacji systemów kanalizacji zbiorczej oraz gęstość zaludnienia. 

4c. Rada Ministrów dokona aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 
nie później niż w terminie 2 lat od dnia jego zatwierdzenia; kolejne aktualizacje będą dokonywane 
co najmniej raz na 4 lata. 

4d. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", krajowy program oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz jego aktualizacje. 

5. Przepisy ust. 1-4 nie naruszają obowiązku gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym. 



Art. 10 noweli: 

1. W terminie do dnia 31 lipca 2014 r. wójtowie (burmistrzowie, prezydenci 
miast) przedstawia właściwym sejmikom województw propozycje 
wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji, jeżeli aglomeracji nie wyznaczono 
albo zachodzi konieczność dostosowania wyznaczonych obszarów i granic 
aglomeracji do przepisów wydanych 

na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1. 

2. W terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. właściwe sejmiki województw: 

1) wyznacza aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000; 

2) dostosują obszary i granice aglomeracji do przepisów wydanych na 
podstawie art. 43 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1. 



 

Uwaga! 

Do 31 grudnia 2015 r. należy dokonać przeglądu 
pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie 

ścieków komunalnych do wód lub do ziemi lub 
pozwoleń zintegrowanych, udzielonych dla 

oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o 
równoważnej liczbie mieszkańców od 10 000. 



Przegląd 

Zmiana 

albo 

Uchylenie 

Wydanie nowych 

 w razie potrzeby 

dostosowanie do 

warunków 

wskazanych w art. 

45 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 

Zmiana/uchylenie nie 
wymaga zgody strony 



 

1. Organy określą w zmienionych lub nowych 
pozwoleniach terminy na dostosowanie się 
posiadaczy do nowych warunków. 

2. Przedmiotowe terminy nie mogą przekroczyć 
dnia 31 grudnia 2015 r. 



 

Zaostrzenie – via nowe rozporządzenie – warunków 
odprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do 

ziemi 

Zaostrzenie 
Modernizacja 

oczyszczalni 

Ograniczenie w 
ściekach ilość 
azotu i fosforu 



 

• Obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w 
sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. z 2006 r, Nr 137, poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169), nie spełnia 
wymogów określonych w dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych, w zakresie wymaganych standardów oczyszczania ścieków 
komunalnych. 

• Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z niewłaściwej transpozycji 
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz postanowień Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, w zakresie tej dyrektywy. Prawidłowe wdrażanie dyrektywy 
91/271/EWG odgrywa zasadniczą rolę w gospodarowaniu ściekami komunalnymi 
oraz ochronie środowiska wodnego w tym wód powierzchniowych do których 
ścieki są odprowadzane. 



ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 18 listopada 2014 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) 

Celem przedmiotowego aktu jest wprowadzenie regulacji w zakresie zaostrzenia 
warunków odprowadzania ścieków komunalnych do wód lub do ziemi, w celu pełnej i 
prawidłowej implementacji dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych oraz postanowieniami Traktatu Akcesyjnego w 
zakresie tej dyrektywy, Rzeczpospolita Polska jest zobligowana do wdrożenia celów tej 
dyrektywy z dniem 31 grudnia 2015 r. 



 

Podstawowa zmiana w stosunku do obowiązującego stanu prawnego w tej 
dziedzinie jest związana z koniecznością wprowadzenia nowego podejścia 
określania warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 
uzależnionego od wielkości aglomeracji, określonych w art. 43 ustawy - Prawo 
wodne. Przez zastosowanie tego przepisu, wszystkie oczyszczalnie ścieków 
występujące na terenie aglomeracji, w zależności od jej wielkości, powinny 
spełniać, z dniem 1 stycznia 2016 r., wymagania określone w załączniku nr 3 
do rozporządzenia. Dodatkowo zmiany dotyczą również warunków 
odprowadzania ścieków do wód i do ziemi określonych w załączniku 2 do 
rozporządzenia, w zakresie oczyszczalni ścieków o wielkości od 10.000 do 
14.999 RLM. 



 

Rozporządzenie ma bezpośredni wpływ na kształt i formę Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych, określonego w art. 43 ustawy Prawo wodne. 
Spowoduje to bezpośrednio zwiększenie liczby przedsięwzięć polegających na 
wyposażaniu aglomeracji w efektywne systemy kanalizacyjne a co za tym idzie kosztów 
realizacji całego Programu. 

W przypadku pozostawienia regulacji prawnych tego rozporządzenia w starym 
kształcie skutkowałoby brakiem prawidłowej transpozycji, a co za tym idzie błędnym 
wdrażaniem dyrektywy 91/271/EWG w Polsce. W wyniku czego Komisja Europejska 
może wystosować do Trybunału Sprawiedliwości wniosek przeciwko Polsce o 
naruszenie prawa unijnego. W konsekwencji może to doprowadzić do wyciagnięcia 
wobec Polski sankcji karnych w postaci ryczałtu bądź kary pieniężnej. Może to mieć 
tym samym negatywny wpływ na zatwierdzenie projektów współfinansowanych ze 
środków unijnych, a nawet skutkować wstrzymaniem wypłaty środków unijnych w 
sektorze gospodarki wodno-ściekowej (w przypadku wszczęcia przez Komisję 
Europejską procedury o naruszenie prawa unijnego). 



Powódź – 
modyfikacja 
definicji 

Zarządzanie 
ryzykiem 

Ocena 
ryzyka 



W zakresie regulacji dotyczących map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego mamy 
przedłużenie z 18 do 30 miesięcy terminu na 
wprowadzenie w dokumentach z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego zmian wynikających 
z tych map. Organy odpowiedzialne za wydanie 
dokumentów z zakresu zagospodarowania 
przestrzennego uzyskają więcej czasu na wprowadzanie 
koniecznych zmian w tych dokumentach. 



 

 Nowe Prawo wodne  

 ante portas? 



 

Art. 205. 1. Zadaniem własnym gminy jest 
utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych . 

2. Zadaniem własnym gminy jest wykonywanie i 
utrzymywanie urządzeń wodnych odwadniających 
tereny zurbanizowane. 

3. Wykonywanie zadania, o którym mowa w ust. 1, 
gmina może powierzyć spółce wodnej. 



Art. 206. 1. Właściciele gruntów, na które urządzenia 
melioracji wodnych szczegółowe, o których mowa w 
art. 205 ust. 1, wywierają korzystny wpływ, są 
obowiązani uiszczać opłatę na rzecz gminy. 

2. Rada gminy określi, w drodze uchwały wysokość 
górnej jednostkowej stawki opłaty, o której mowa w 
ust. 1, uwzględniając potrzeby w zakresie utrzymywania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 



 

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje z urzędu decyzję, w której ustala: 

1) obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1; 

2) jednostkową stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1; 

3) termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1. 

4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, wskazuje się numer rachunku 
bankowego, na który powinna zostać uiszczona opłata, o której mowa w ust. 
1. 

5. Do uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 
2012 r. poz. 749, z późn. zm.10)) z tym, że uprawnienia organów podatkowych 
przysługują wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 



 

 

Art. 424. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki 
wodnej sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta). 



 

 

Dziękuję za uwagę! 


