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W odpowiedzi na petycję z dnia 30 maja 2016 r., w sprawie regulacji prawnych dotyczących 
utrzymania koryt górskich cieków naturalnych, uprzejmie informuję, co następuje.

Opracowany przez Ministerstwo Środowiska projekt ustawy - Prawo wodne zakłada 
powstanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które będzie integrowało 
gospodarowanie wodami na terenie kraju. W szczególności będzie reprezentowało Skarb Państwa 
w wykonywaniu praw właścicielskich w stosunku do wszystkich śródlądowych wód płynących oraz 
wód podziemnych, w tym planowanie, realizację i nadzór robót utrzymaniowych wód. Do głównych 
obowiązków tej jednostki należeć będzie również podejmowanie i realizacja niezbędnych inwestycji 
w gospodarce wodnej, w tym w szczególności inwestycji mających na celu ochronę przed powodzią. 
W projekcie zaproponowano aby środki pozyskiwane za usługi wodne, w tym opłaty za pobór wód 
były dochodem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który zostanie przeznaczony na 
wykonanie zadań, w zakresie gospodarowania wodami.

Zgodnie z założeniami projektu, Prezes Wód Polskich będzie powoływał komitety 
konsultacyjne, złożone z przedstawicieli strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, wojewodów i marszałków województw, 
które będą spełniać funkcję opiniodawczo-doradcze w gospodarowaniu wodami. Jednym z zadań 
komitetów będzie opiniowanie programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz 
pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarka wodną, inwestycji w gospodarce 
wodnej i dokonywanie zmian projektów tych programów. Komitety konsultacyjne będą miały zatem 
realny wpływ na kształtowanie gospodarowania wodami w regionie wodnym, w tym tworzenie 
dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami. Dokumenty te będą stanowiły podstawę do
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właściwego planowania i realizacji wszelkich inwestycji prowadzonych w regionie wodnym, w tym 
robót utrzymaniowych oraz inwestycji poprawiających bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców.

W projekcie ustawy -  Prawo wodne w części określającej zasady utrzymania wód, realizacji 
zadań z zakresu ochrony przed powodzią oraz projektowania i wykonywania oraz utrzymywania 
urządzeń wód wodnych nie wskazano innych niż opisowe kryteriów, jakie powinny być spełnione 
przy projektowaniu tych działań. Pozwala to na indywidualne dostosowanie rozwiązań projektowych 
do sytuacji występującej na danym cieku. Dlatego też w projekcie nie wskazano żadnych 
współczynników rozróżniających sposób projektowania urządzeń przeciwpowodziowych, 
pozostawiając kwestię doboru rozwiązań technicznych organom i podmiotom odpowiedzialnym za 
ochronę przed powodzią. W mojej opinii aktywny udział lokalnych społeczności w gospodarowaniu 
wodami na obszarach regionów wodnych przez ich przedstawicieli w pracach Komitetów 
konsultacyjnych powinien zapewnić realizację najpotrzebniejszych inwestycji w regionie wodnym 
w dostosowaniu do cech charakterystycznych i reżimu wodnego tego regionu.

W projekcie ustawy - Prawo wodne założono podjęcie ściślejszej współpracy z organami 
planującymi zagospodarowanie przestrzenne na etapie opracowywania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i ustalania, w drodze decyzji, indywidulanych warunków zabudowy 
i zagospodarowania przestrzennego na obszarach, dla których nie uchwalono planu zagospodarowania 
przestrzennego. Zacieśnienie współpracy pomiędzy organami planistycznymi a przyszłą jednostką 
integrującą gospodarowanie wodami na obszarze kraju powinno poprawić spójność stosowania prawa 
i podejmowania kluczowych decyzji ważnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, nie tylko 
lokalnych społeczności, ale także na terenie całego kraju.

Wyrażam pogląd, że regulacje projektu ustawy -  Prawo wodne w opisanym powyżej zakresie 
powinny zapewnić możliwość właściwego planowania i realizacji zadań w gospodarowaniu wodami 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie a tym samym zapewnić wszystkim 
obywatelom właściwą ochronę przed powodzią.

W zakresie wniosku z dnia 16 maja 2016 r. (data wysłania 17 maja 2016 r.) w sprawie 
wstrzymania planowanego przyjęcia przez Radę Ministrów RP planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla zlewni rzeki Prądnik, na terenach gmin Sułoszowa, Skała i Zielonki, uprzejmie 
informuję, że wyjaśnienia zostały przedstawione w piśmie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
z dnia 6 lipca 2016 r., znak: DPiZW-ops.520.101.2016.pt.2, które załączam do niniejszego pisma.

Dziękując za zainteresowanie problemami gospodarki wodnej pragnę zapewnić, 
że jednym z głównych celów projektu ustawy -  Prawo wodne jest poprawa stanu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego z uwzględnieniem przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju, 
w zakresie gospodarowania zasobami wód.
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