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Na stronach Ministerstwa Środowiska widnieje już projekt nowe-
go aktu. Zmiany dotyczą restrukturyzacji administracji rządowej, 
nadania kompetencji nowo powołanym organom, przypisania części 
zadań dotyczących gospodarki wodnej do obszaru jednostek samo-
rządu terytorialnego. Modyfikacje te mają pomóc przedsiębiorcy  
w poruszaniu się w przepisach ustawy i w łatwym ustaleniu, jaki 
organ jest kompetentny do załatwienia danej sprawy. W tym tekście 
wyjaśniamy, jak ma to wyglądać w praktyce. 
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Prawo wodne to podstawowy akt prawny kształtujący za-
sady prowadzenia gospodarki wodnej w Polsce. I jak wiele 
innych ustaw był wielokrotnie zmieniany, m.in. z powodu 
konieczności transpozycji przepisów unijnych do regula-
cji prawnych obowiązujących w naszym kraju. Zwłaszcza 
ten ostatni powód, a właściwie opieszałość we wprowa-
dzaniu koniecznych zmian, skutkująca wnoszeniem 
spraw przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości 
UE, ostatnio bardzo przyspiesza wdrażanie modyfikacji 
do prawodawstwa polskiego. Nie inaczej ma się sprawa 
z Prawem wodnym i jego zgodności z zapisami Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. Wielokrotnie nowelizowane ciągle 
nie spełnia wymogów wielu dyrektyw obowiązujących 
w gospodarce wodnej. Co więcej, dotychczasowe zmia-
ny ustawy – Prawo wodne nie tylko nie wyeliminowały 
wszystkich problemów prawnych, ale uczyniły ją także 
mniej przejrzystą dla obywateli.

Dlaczego nowe Prawo wodne

Prawo wodne obecne w polskim ustawodawstwie już 
od ponad 10 lat w czasie swojego obowiązywania było 
wielokrotnie zmieniane. Dotychczasowe nowelizacje wy-
nikały z wymogów implementacji przepisów prawa Unii 
Europejskiej (głównie z powodu harmonizacji przepisów 
polskich z wymogami dwóch dużych dyrektyw: dyrekty-
wy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej zwanej Ramo-
wą Dyrektywą Wodną i dyrektywy 2007/60/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r.  
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania 


