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Najważniejsze cele reformy gospodarki 
wodnej 

Reforma gospodarki wodnej została wprowadzone poprzez zatwierdzenie 
20 lipca 2017 r. nowej ustawy Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 
2018 r.;

Najważniejsze cele reformy gospodarki wodnej w Polsce obejmują:
Ø osiągnięcie pełnej zgodności z prawem UE, w szczególności z Ramową 

Dyrektywą Wodną (RDW),
Ø racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych (zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju),
Ø systematyczna poprawa bezpieczeństwa w zakresie powodzi i susz,
Ø systematyczna poprawa zasobów i jakości wody,
Ø sprawne i racjonalne zarządzanie gospodarką wodną, w tym 

systematyczne finansowanie gospodarki wodnej, zgodnie z zasadą zwrotu 
kosztu usług wodnych,
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Sposoby osiągnięcia celów

Ø wprowadzenie zasady zwrotu kosztu usług wodnych z redystrybucją 
środków w skali kraju,

Ø wprowadzenie instrumentów finansowych stymulujących racjonalne, 
zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, zachowanie się wszystkich 
użytkowników zasobów wodnych,

Ø wprowadzenie jednolitej struktury zarządzania gospodarką wodną 
w układzie zlewniowym, obejmujące wszystkie dziedziny związane 
z gospodarką wodną,

Ø uproszczenie systemu wydawania decyzji administracyjnych 
w gospodarce wodnej,

Ø wprowadzenie jednoznacznej odpowiedzialności za wszystkie sprawy 
związane z gospodarką wodną;
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Zarządzanie zasobami wodnymi w 
PolsceZarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane 

z uwzględnieniem podziału państwa na:
• 9 obszarów dorzecza
• 24 regiony wodne
• zlewnie



Struktura zarządzania gospodarką 
wodną 

Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie gospodarką wodną:

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie

• Likwiduje wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych
• Ustanawia przejęcie kompetencji dotychczas wykonywanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (wykonywanie praw 
właścicielskich, pozwolenia wodnoprawne)

Ustawa Prawo wodne:



regionalne zarządy gospodarki wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie (RZGW PGW WP)
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Główne zadania i kompetencje ministra 
właściwego ds. gospodarki wodnej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi  Śródlądowej sprawuje obowiązki 
ministra gospodarki wodnej od 9 stycznia 2018.

Główne zadania i kompetencje ministra ds. gospodarki wodnej:
Ø kształtuje kierunki polityki wodnej państwa, uwzględniając kierunki 

rozwoju żeglugi śródlądowej;

Ø koordynuje realizację zadań publicznych w gospodarce wodnej, 
w szczególności: 

• wydaje Prezesowi Wód Polskich wytyczne i polecenia dotyczące 
sposobu realizacji zadań oraz żąda przekazania informacji w tym 
zakresie;

• akceptuje przygotowane przez Prezesa Wód Polskich propozycje 
dotyczące sposobu realizacji zadań w zakresie inwestycji;

Ø wykonuje obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wobec Komisji 
Europejskiej w zakresie określonym w przepisach ustawy;
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Główne zadania i kompetencje ministra 
właściwego ds. gospodarki wodnej – c.d.

Ø wykonuje obowiązki wynikające z umów międzynarodowych dotyczących 
gospodarki wodnej, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;

Ø przedkłada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej co 2 lata, nie później niż do 
dnia 31 sierpnia, informację o gospodarowaniu wodami;

Ø nadzoruje Wody Polskie 
Ø sprawuje nadzór nad działalnością: 

• państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej; 
• państwowej służby hydrogeologicznej; 
• państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
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Proces konsultacji społecznych
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Przed reformą konsultacje społeczne dokumentów planistycznych należały do 
kompetencji Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW), który jednocześnie był 
odpowiedzialny za przygotowanie tych dokumentów. 

W wyniku uwag Komisji Europejskiej nowelizacja ustawy Prawo wodne wprowadziła 
zmianę, na skutek której obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych został 
powierzony ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, który również 
przyjmuje powyższe plany drogą rozporządzenia.

Konsultacje społeczne

Plany 
gospodarowania 

wodami na 
obszarach dorzeczy

Plany 
zarządzania 

ryzykiem 
powodziowym

Plany 
przeciwdziałania 
skutkom suszy 



Główne zadania i kompetencje 
Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie



• Pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów za usługi wodne, 
zgodnie z art. 9 RDW;

Nowy systemu opłat

konieczność 
zastosowania 
instrumentów 

ekonomicznych 
w celu 

racjonalizacji 
użytkowania 

zasobów

opracowania analiz 
ekonomicznych 

korzystania z wody 
dla każdego obszaru 

dorzecza z 
uwzględnieniem 
zwrotu kosztów 

usług wodnych, z 
zasadą 

"zanieczyszczający 
płaci"/"użytkownik 

płaci". 

polityka opłat 
zachęcająca  do 

efektywnego 
wykorzystania 

zasobów 
wodnych i 
osiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

RDW



Opłaty za usługi wodne są uiszczane 
za: 



Uzupełnienie regulacji dotyczących 
pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych 

celem oceny wodnoprawnej jest analiza i ocena wpływu planowanej 
inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych

Podjęcie inwestycji lub działania mogącego wpłynąć na możliwość 
osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa wart. 56, art. 57, art. 
59 oraz wart. 61 ustawy Prawo wodne,  wymaga uzyskania oceny 
wodnoprawnej

Zgody 
wodnoprawne 

są we 
właściwości 

organów Wód 
Polskich

dla Wód 
Polskich zgody 
wodnoprawne 

wydaje minister 
właściwy do 

spraw 
gospodarki 

wodnej



Dziękuję za uwagę

www.mgm.gov.pl

facebook.com/mgmizs

twitter.com/mgmizs_gov_pl
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