Wrocław, dnia 22.02.2018 r.

Pozwolenia wodno – prawne w nowym Prawie wodnym
Nowe Prawo wodne wprowadziło zmiany w systemie pozwoleń i zgłoszeń
wodnoprawnych. Wszystkie rodzaje rozstrzygnięcia administracyjnego zostały objęte nowym
pojęciem: zgoda wodnoprawna. Jej udzielenie następuje przede wszystkim poprzez:
wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie
oceny wodnoprawnej, wydanie decyzji, o której mowa w art. 77 ust. 3 i 8
oraz w art. 176 ust. 4
Zgodnie z nową ustawą Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
m.in. na usługi wodne, szczególne korzystanie z wód, czy też na wykonywanie urządzeń
wodnych. Decyzje trzeba również uzyskać na lokalizowanie na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz nowych obiektów budowlanych.
W odpowiedzi na Państwa pytania informujemy, że zgodnie z art. 397 ust. 1 Prawa
wodnego organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód
Polskich.
I tak:
Wniosek należy składać do właściwego miejscowo RZGW Wód Polskich
w następujących przypadkach:













jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja
instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami,
o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska,
na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
na wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
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 określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji
instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska,
jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się
w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389 – Prawa wodnego,
wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym w sprawie jednego
z pozwoleń,



pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 389, jeżeli dotyczą korzystania
z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych
usytuowanych na śródlądowych wodach płynących.
We wszystkich pozostałych przypadkach wniosek należy składać do właściwego
miejscowo Dyrektora Zarządu Zlewni.
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego należy skierować do właściwego
miejscowo Kierownika Nadzoru Wodnego.
Procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest uregulowana przepisami
ustawy Prawo wodne (w szczególności art. 399-413), ustawą Kodeks postepowania
administracyjnego oraz innymi przepisami w zależności od konkretnej sytuacji.
Zgodnie z art. 389 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:
1. usługi wodne,
2. szczególne korzystanie z wód,
3. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
4. rekultywacje wód powierzchniowych lub podziemnych,
5. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
6. wykonanie urządzeń wodnych,
7. regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt
cieków naturalnych,
8. zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających
wpływ na warunki przepływu wód,
9. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz
przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów
w rurociągach osłonowych lub przepustów,
10. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.




Zgodnie z art. 390 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wymagane
jest na:
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów
budowlanych,
gromadzenie na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów
zwierzęcych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyszczać wody, oraz
prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich
składowania, jeżeli wydano decyzje, o której mowa w art. 77 ust. 3 Prawa wodnego.
Zgłoszenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 394 ust. 1. Prawa wodnego wymaga
się na:
1. wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m,
stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów,
2. postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub
usługowe,
3. 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,
5. trwałe odwadnianie wykopów budowlanych,

6. wprowadzanie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną
zmiany stanu wód podziemnych,
7. wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania
niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem,
8. odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań
otworów hydrogeologicznych,
9. 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,
10. przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamkniętego na długości nie większej niż 10 m,
11. przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie
drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach,
12. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku
z utrzymywaniem wód, śródlądowych wód wodnych oraz remontem urządzeń
wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.
Zgodnie z art. 394 ust. 2 Prawa wodnego, jeżeli realizacja dwóch lub więcej
przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, skutkuje przekroczenie
parametrów określonych dla tych przedsięwzięć, organ właściwy w sprawach zgłoszeń
wodnoprawnych orzeka, w drodze decyzji, o obowiązku uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 9 i 10, bierze się
pod uwagę parametry skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz
zrealizowanymi przedsięwzięciami.
Zgodnie z nowym Prawem wodnym (art. 395), pozwolenia wodnoprawnego albo
zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:
1. uprawnianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
2. holowanie oraz spław drewna,
3. wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód,
śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych,
4. wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi,
5. wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby
zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m,
6. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
7. pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie
nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód,
8. pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub
otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych,
9. odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych
służb państwowych,
10. wyznaczenie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa,
przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg
rowerowych przez wody powierzchniowe,
11. zatrzymywanie wody w rowach,
12. hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich,
13. przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń
melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 Prawa wodnego za udzielenie zgód wodnoprawnych,
o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 należy uiścić opłatę.
 za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wynosi 87 zł.
 za wydanie pozwolenia wodnoprawnego opłata wynosi 217 zł
Natomiast jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne,
które nie są tożsame rodzajowo, opłatę, o której mowa w ust. 3, mnoży się przez liczbę tych
pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć
4340 zł.
Za wydanie oceny wodnoprawnej opłata wynosi 868 zł.
Opłatę, o której mowa w ust. 3, ponosi się także za wydanie decyzji, o której mowa
w art. 414 ust. 7 Prawa wodnego.
Jeżeli opłata za zgodę wodnoprawną nie pokrywa rzeczywistych kosztów postepowania,
przepisy art. 264 oraz art. 265 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania
administracyjnego stosuje się odpowiednio.
Opłaty, o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Wód Polskich, a w tytule
przelewu należy wskazać organ do którego skierowano wniosek (np. Zarząd Zlewni Wrocław,
Nadzór Wodny Wołów) oraz inwestora (na kogo zostanie wydana zgoda). Następnie
poświadczenie wniesienia opłaty za zgodę wodnoprawną należy dołączyć do wniosku
zgłoszenia wodnoprawnego, wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub wniosku
o wydanie oceny wodnoprawnej.
Stawki opłat, o których mowa wyżej ustalone w roku poprzednim, podlegają każdego roku
kalendarzowego zmianie w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszonemu przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Opłata za zgodę wodnoprawną, o której mowa w art. 398 ust. 3-5 Prawo wodne, podlegają
zwrotowi, jeżeli nie wszczęto postepowania w sprawie: pozwolenia wodnoprawnego, oceny
wodnoprawnej, decyzji, o której mowa w art. 414 ust. 7 Prawo wodne.
Zwrot opłaty za zgodę wodnoprawną następuje na wniosek.
Opłata za zgodę wodnoprawną nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat, licząc od końca roku,
w którym dokonano zapłaty opłaty
Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy dla danego obiektu wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego istotne jest ustalenie, czy jest to urządzenie wodne
w rozumieniu ustawy Prawo wodne (art. 16 pkt 65 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4).
Co do zasady na prace utrzymaniowe, zmierzające do utrzymania funkcji urządzenia
wodnego, nie jest wymagana zgoda wodnoprawna. Każdy przypadek należy rozpatrywać
indywidualnie i wówczas można odpowiedzieć na pytanie, czy jest wymagana zgoda
wodnoprawna.
Z treści art. 188 Prawa wodnego wynika ogólna zasada, że obowiązek utrzymania urządzeń
wodnych spoczywa na ich właścicielach. Zgodnie z art. 197 ust 1 pkt 1 rowy wraz
z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie należą do urządzeń wodnych.
Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych (rowów) zgodnie z art. 188 Prawa wodnego
polega na konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji należy
do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością
spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest

zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek
wodnych.

