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Pozwolenia wodnoprawne dla potrzeb 

stawów hodowlanych 
 

Opracowała : Katarzyna Kucharska  
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Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na  

podstawie ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca  

2001 r. tekst jednolity z 10 stycznia 2012 r. 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) 
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KORZYSTANIE Z WÓD 

   Korzystanie z wód dla potrzeb stawów 

jest szczególnym korzystaniem z wód   

i obejmuje w szczególności: 

- pobór oraz odprowadzanie wód 

powierzchniowych; 

- piętrzenie oraz retencjonowanie 

śródlądowych wód powierzchniowych; 
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ZAGADNIENIA OGÓLNE 

    W myśl ustawy Prawo wodne stawy rybne są 
urządzeniami wodnymi. 

    Przez urządzenia wodne - rozumie się urządzenia 
służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz 
korzystaniu z nich, a w szczególności: 

 

• budowle: piętrzące, upustowe, a także kanały i rowy, 

• zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, 

• stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania 
ścieków, rekreacji lub innych celów, 

• obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych, 

• stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do 
pozyskiwania innych organizmów wodnych, 

• pomosty, przystanie, kąpieliska 

    Na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest 
pozwolenie wodnoprawne. 
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BUDOWNICTWO WODNE 

• Generalnie budownictwo wodne polega na 

wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń 

wodnych. 

• Utrzymywanie urządzeń wodnych polega na ich 

eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu 

zachowania ich funkcji. 

• W kosztach utrzymywania urządzeń wodnych 

uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści; 

ustalenia i podziału kosztów dokonuje na wniosek 

właściciela urządzenia wodnego, w drodze decyzji, 

organ właściwy do wydania pozwolenia 

wodnoprawnego. 
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POZWOLENIA WODNOPRAWNE  

zasady ogólne 

   Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw 

do nieruchomości i urządzeń wodnych 

koniecznych do jego realizacji oraz nie 

narusza prawa własności i uprawnień 

osób trzecich przysługujących wobec tych 

nieruchomości i urządzeń.  
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Czego nie może naruszać pozwolenie wodnoprawne 

• Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać: 

1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza, lub ustaleń warunków korzystania z wód 
regionu wodnego lub warunków korzystania z wód 
zlewni; 

2) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy; 

3) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr 
kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz 
wynikających z odrębnych przepisów. 

• Jeżeli projektowany sposób korzystania z wody narusza 
ustalenia dokumentów, o których mowa wyżej lub nie 
spełnia powyższych wymagań wydania pozwolenia 
wodnoprawnego odmawia się.  
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WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA 

WODNOPRAWNEGO 
• Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego 

dołącza się: 

1) operat wodnoprawny,  

2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o 
warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku 
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
urządzenia wodnego; 

3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku 
nietechnicznym. 
 

• Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie 
wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód 
przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania 
wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i 
zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących 
korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja. 

• Decyzję środowiskową – jeżeli jest ona wymagana. 
 

• Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może 
być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt ten 
odpowiada wymaganiom operatu.  
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WYMAGANIA DLA OPERATU 

WODNOPRAWNEGO 

• Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej. 

• Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych 
jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w postaci 
plików typu wektorowego lub rastrowego. 

• Część opisowa operatu zawiera: 

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego 
siedziby i adresu; 

2) wyszczególnienie: 

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 

b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu 
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 
wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich 
właścicieli, 

d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do 
osób trzecich; 
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WYMAGANIA DLA OPERATU 

WODNOPRAWNEGO CD 

3) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych 
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie 
i warunki jego wykonania; 

4) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym; 

5) ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego; 

6) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe 
oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów 
środowiskowych dla nich określonych; 

7) planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, 
zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń 
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych 
w tych sytuacjach; 

8) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód 
lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. 
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WYMAGANIA DLA OPERATU 

WODNOPRAWNEGO CD 

3. Część graficzna operatu zawiera: 

1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 
wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem 
nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na 
mapę sytuacyjno-wysokościową terenu; 

2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń 
wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu 
oddziaływania tych urządzeń; 

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz 
znaków żeglugowych; 

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń 
wodnych. 
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WYMAGANIA DLA OPERATU 

WODNOPRAWNEGO CD 

• Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie 
wodnoprawne na pobór wód dodatkowo zawiera: 

1) określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, 
średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego 
poboru wody; 

2) opis techniczny urządzeń służących do poboru wody; 

3) określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji 
oraz pomiaru poboru wody; 

4) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania 
wymaganych analiz pobieranej wody. 
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Strony w postępowaniu o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego 
     Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego jest: 

 

1) wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego; 

2) właściciel wody; 

3) właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w 
zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 
planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 

4) władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania 
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych; 

5) uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego 
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń 
wodnych. 
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TREŚĆ POZWOLENIA 

WODNOPRAWNEGO  
• W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, 

warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu 
na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, a w 
szczególności: 

 

1) ilość pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym maksymalną ilość m3 na 
godzinę i średnią ilość m3 na dobę oraz maksymalną ilość m3 na rok; 

2) sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia 
oraz przepływy; 

3) ograniczenia wynikające z konieczności zachowania przepływu 
nienaruszalnego; 

4) terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla 
zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością; 

5) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych 
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie 
i warunki jego wykonania; 
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TREŚĆ POZWOLENIA 

WODNOPRAWNEGO cd 

6) obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne 
lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z 
wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego; 
 

7) wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających 
negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego; 
 

8) niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na 
środowisko; 
 

9) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w 
stanie pierwotnym; 
 

10)sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych; 
 

11) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź 
awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i 
warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz 
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków; 
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Dodatkowe obowiązki w pozwoleniu 

wodnoprawnym 

         W razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowo ustala 
się obowiązek: 

 

1) wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania 
urządzeń wodnych, stosownie do odnoszonych korzyści; 
 

2) wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód, 
stosownie do wzrostu tych kosztów w wyniku realizacji tego 
pozwolenia; 
 

3) odtworzenia retencji przez budowę służących do tego celu 
urządzeń wodnych lub realizację innych przedsięwzięć, jeżeli w 
wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastąpi 
zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód śródlądowych; 
 

4) podjęcia działań służących poprawie stanu zasobów ryb lub 
uczestniczenia w kosztach zarybiania wód powierzchniowych, 
jeżeli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastąpi 
zmniejszenie populacji ryb lub utrudnienie ich migracji. 

 



17 

Instrukcja gospodarowania wodą 

   Instrukcję gospodarowania wodą na 
korzystanie z wód powierzchniowych za 
pomocą urządzeń do jej piętrzenia lub na 
zależne od siebie korzystanie z wód przez 
kilka zakładów zatwierdza się w 
pozwoleniu wodnoprawnym i doręcza się 
właściwemu dyrektorowi regionalnego 
zarządu, właścicielowi wody oraz 
zakładom, których dotyczy instrukcja 
gospodarowania wodą. 
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Czas obowiązywania pozwolenia 

wodnoprawnego 
• Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze 

decyzji, na czas określony. 

• Pozwolenie wodnoprawne na szczególne 
korzystanie z wód wydaje się na okres nie 
dłuższy niż 20 lat. 

• Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie 
dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na 
wykonanie urządzeń wodnych. Jeżeli zakład nie 
rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w 
terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie 
wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało 
się ostateczne - pozwolenie wygasa. 
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KONTROLA GOSPODAROWANIA 

WODAMI 

Kontrolę gospodarowania wodami w zakresie: 

1) korzystania z wód; 

2) przestrzegania warunków ustalonych w 
decyzjach wydanych na podstawie ustawy 
prawo wodne, w tym w pozwoleniach 
wodnoprawnych; 

3) utrzymania wód oraz urządzeń wodnych; 

 - wykonują dyrektorzy regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej oraz upoważnieni przez nich 
pracownicy regionalnych zarządów, zwani 
"inspektorami". 
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KONTROLA GOSPODAROWANIA 

WODAMI  CD 

     Przy wykonywaniu kontroli w zakresie gospodarki wodnej inspektor 
uprawniony jest do: 

- wstępu wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i 
niezbędnym wyposażeniem przez całą dobę na teren 
nieruchomości, na której znajdują się urządzenia wodne lub 
prowadzona jest działalność związana z korzystaniem z wód; 

- przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania innych 
czynności kontrolnych w celu ustalenia, na terenie kontrolowanej 
nieruchomości, przestrzegania warunków wynikających z ustawy, a 
także stanu urządzeń wodnych; 

- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i 
przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego; 

- żądania okazywania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych 
mających związek z problematyką kontroli. 
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KONTROLA GOSPODAROWANIA 

WODAMI  CD 

Na podstawie ustaleń kontroli dyrektor regionalnego zarządu może: 

1) wydać kontrolowanemu zarządzenie pokontrolne; 

2) wystąpić do właściwego organu o wszczęcie postępowania 
administracyjnego przewidzianego przepisami ustawy. 
 

     Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego wzywa 
zakład do usunięcia, w określonym terminie, zaniedbań w zakresie 
gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan 
zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku. 

 

    Jeżeli zaniedbania zakładu nie zostaną usunięte w określonym 
terminie, organ, może wydać decyzję o unieruchomieniu zakładu 
lub jego części, do czasu usunięcia zaniedbań. 

 

     Podjęcie wstrzymanej działalności może nastąpić za zgodą organu, 
działającego w porozumieniu z dyrektorem regionalnego zarządu, 
po stwierdzeniu, że usunięto zaniedbania.  
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NARUSZENIE INTERESÓW OSÓB 

TRZECICH 

W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub 
zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym 
organ właściwy do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na 
zakład posiadający pozwolenie obowiązek: 

1) wykonania ekspertyzy; 

2) opracowania lub aktualizowania instrukcji 
gospodarowania wodą. 

Na podstawie tych dokumentów organ może odpowiednio 
zmienić pozwolenie wodnoprawne: 

1) ograniczając zakres korzystania z wód; 

2) w zakresie obowiązków ustalonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym; 
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COFNIĘCIE LUB OGRANICZENIE 

POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO 

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli: 

1) zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień 
ustalonych w pozwoleniu; 
 

2) urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w 
pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane; 
 

3) zakład nie realizuje obowiązków wobec innych zakładów posiadających 
pozwolenie wodnoprawne, uprawnionych do rybactwa oraz osób narażonych na 
szkody, albo nie realizuje przedsięwzięć ograniczających negatywne 
oddziaływanie na środowisko, ustalonych w pozwoleniu; 
 

4) zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z 
pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co 
najmniej 2 lat; 
 

5) jest to konieczne dla osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wynikającym z 
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z 
wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni i uzasadnione 
wynikami monitoringu wód. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY  

• Naprawienie szkody obejmuje pokrycie strat poniesionych przez poszkodowanego. 

 

• Na żądanie poszkodowanego organ właściwy do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego, ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji; decyzja jest 
niezaskarżalna. 

 

• Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przysługuje droga sądowa; 
droga sądowa przysługuje również w przypadku niewydania decyzji przez właściwy 
organ w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego. 

 

• Odpowiedzialność podmiotu legitymującego się pozwoleniem wodnoprawnym za 
szkodę wyrządzoną osobie trzeciej opiera się na przepisach Prawa wodnego, gdy 
szkoda jest wynikiem realizacji tego pozwolenia, a więc gdy do jej powstania 
dochodzi przy prowadzeniu działalności zgodnie z warunkami udzielonego 
pozwolenia. Natomiast w sytuacji, gdy szkoda jest wynikiem bezprawnego działania 
polegającego na realizacji pozwolenia niezgodnie z jego treścią, a więc 
niedotrzymania jego warunków a nie jego realizacji, dla jej dochodzenia nie jest 
właściwy przedsądowy tryb postępowania administracyjnego określony w Prawie 
wodnym  (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2008 r. (III CSK 252/07)). 
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PRZEPISY KARNE  

w ustawie Prawo wodne 

Art. 192.  

1.  Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z 
przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne 
albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego - 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

2.  Tej samej karze podlega ten, kto nie wykonuje obowiązków 
określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie 
pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Art. 193. Kto wbrew obowiązkowi: 

- nie utrzymuje w należytym stanie wód lub urządzeń wodnych, 

- nie wykonuje lub nie utrzymuje w należytym stanie urządzeń 
zapobiegających szkodom, o których mowa w posiadanym 
pozwoleniu wodnoprawnym, 

-   podlega karze grzywny. 
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Dziękuję za uwagę 


