
UZASADNIENIE 

 

1. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana 

Z treści dotychczasowego art. 407 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 624 i 784) wynika, że do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 100 ust. 1 tej ustawy, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.  

Brzmienie wskazanego przepisu powoduje wątpliwości, czy za zgodę może być uznana także 

umowa zawarta przez wnioskodawcę z właścicielem urządzeń kanalizacyjnych, obejmująca 

postanowienia w zakresie odbioru ścieków przemysłowych zawierających takie substancje.  

 

2. Cel i potrzeba wydania ustawy 

Potrzeba zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wynika z konieczności 

doprecyzowania wymogów formalnych, jakie należy spełnić, ubiegając się o udzielenie 

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 tej ustawy. Projektowana zmiana 

odzwierciedla pierwotną intencję ustawodawcy, który nie sprecyzował, jaka ma być forma 

wyrażonej zgody pozostawiając w tym zakresie dowolność. Zmiana wprowadza możliwość 

przedstawiania alternatywnie innego dokumentu, tj. umowy z właścicielem urządzeń 

kanalizacyjnych, w której wyraża on wolę odprowadzenia ścieków wnioskodawcy. 

Dotychczasowe brzmienie przepisu powodowało, że organy wydające pozwolenie 

wodnoprawne w powyższym zakresie albo miały wątpliwości, czy wola wyrażona w umowie 

jest wystarczająca, albo też kwestionowały tak wyrażoną wolę właściciela urządzeń 

kanalizacyjnych. Wnioskodawca zaś, mimo posiadania ważnej i obowiązującej umowy, musiał 

uzyskiwać dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na jej realizację.  

 

3. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Projekt ustawy zakłada doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów 

dołączanych do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do 

urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 

ust. 1  ustawy – Prawo wodne, poprzez wyraźne wskazanie, iż spełnieniem warunku formalnego 

będzie zarówno przedstawienie oświadczenia o wyrażeniu zgody właściciela urządzeń 

kanalizacyjnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych 

zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 tej ustawy, jak również przedstawienie 

obowiązującej na dzień złożenia wniosku umowy z takim właścicielem, której postanowienia 

jednoznacznie potwierdzają wolę właściciela urządzeń kanalizacyjnych (zgodę) na odbiór 

ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 

wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy – Prawo 

wodne. 



 
 

 

4. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

Projektowana ustawa wywoła pożądane skutki społeczne. Poprzez doprecyzowanie, że poza 

zgodą podmiotu trzeciego możliwe jest złożenie umowy z takim podmiotem obejmującej 

zobowiązanie do odbioru ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 

ust. 1 ustawy – Prawo wodne, projektowana zmiana będzie prowadzić do ułatwienia 

uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie przez podmioty korzystające 

z urządzeń kanalizacyjnych podmiotów trzecich.  

Wprowadzenie w życie ustawy nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 

państwa. 

 

5. Ocena przewidywanego wpływu projektu ustawy na działalność mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Zmiana ustawy wpłynie pozytywnie na działalność mikro, małych oraz średnich 

przedsiębiorców, bowiem proponowane doprecyzowanie spowoduje uproszczenie procesu 

uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego w omawianym zakresie  wobec braku konieczności 

uzyskiwania osobnego oświadczenia o wyrażonej zgodzie w sytuacji, gdy właściciel urządzeń 

kanalizacyjnych de facto wyraził taką zgodę, zawierając stosowną umowę. 

 

6. Źródła finansowania 

Wprowadzenie w życie ustawy nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych, wobec 

czego nie jest zasadne wskazywanie źródeł finansowania. 

 

7. Założenia podstawowych aktów wykonawczych 

Projekt nie przewiduje upoważnień do wydania aktów wykonawczych. 

 

8. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo 

oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii 

Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

9. Konsultacje społeczne 

Projekt nie został poddany konsultacjom społecznym, bowiem nie jest to zmiana merytoryczna 

a jedynie doprecyzowanie dotychczasowych przepisów w związku z wątpliwościami 

interpretacyjnymi w ich stosowaniu. 

 


