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26.02.2013 

 

Stanowisko 

Fundac j i W W F Polska  

w sprawie 

Projektu nowelizac j i ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, 
ustawy o ud

-12-18) 
 

 
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o 

z dnia 18 grudnia 2012 r., (dalej 
jako projekt 2012-12-18) a na 

waniem wodami   
Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Azotanowej, Dyrektywy EIA
i Ptasiej. 

Przedmiotowy projekt zawiera  
, prowadzonych na wodach 

 w Polsce, a nie poprzedzanych odpowiednimi ocenami. 
sygnalizowany przez polskie  (w tym Klub 

WWF), w  (ilustracja 
1 i 2)  

, wysoce prawdopodobne 
systemowe naruszenie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 
w Pols  Siedliskowej i Ptasiej. 
zaproponowanych w projekcie usta

 

Jednak, projekt 2012-12-18, pomimo pewnych pozytywnych zmian - , jak 
 owierzchowne - 

Projekt 2012-12-18 w swoim obecnym brzmieniu 
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owiskowych prac utrzymaniowych, 
  

Zaprezentowane w projekcie 2012-12-18 , 

  
zasadami nowoczesnego gospodarowania wodami. Projekt nadal utrzymuje obecne w Prawie 
w  ich 

 projekcie w
dawnego  , 

), 

ci z 

rolniczym, aby w .  

Projekt 2012-12-18  pomija 
y  utrzymywanie strefy 

Ramowej Dyrektywy Wodnej  w tym 

rzecz nowany w projekcie katalog prac 
.  

2012-12-18 
negatywnie w kon zasady zwrotu 

 zar
utrzymaniowych proponowanego projektem 2012-12-18  , 

(
powierzchniowych) 

 
roszczenia  , bez 

rolnictwo. w  
 Skarb Pa stwa. 

z ponoszenia   

rzeb rolnictwa 
prowadzonych p (ilustracja nr 1) 
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powierzchniowych 
 

rzecznych
 Projekt 2012-12-18 

wr cz przeciwnie  
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s przeszkody , 

 
uczestnictwa w  administracyjnych 

, bez ich uprzywilejowania, ale , jak w 
waniu administracyjnym w Polsce.  

2-12-
Europejskiej  

. 

 i nasze propozyc

 

 

 
Ilustracja 1. 
powierzchniowych, 
latach 2010  2012,  
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Ilustracja 2. Prace utrzymaniowe pole
powierzchniowych, 
latach 2010  2012, , ch 

  
 

 

Uwaga nr 1   

, -12-28, 
cnego polskiego Prawa W

, 
 

hydromorfologiczne nie daj  , w 
e tego 

osi
ona    
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przez art. 21 ust 1 Prawa Wodnego do ich 
ek prowadzenia prac 

wodnych 
inny co do zasady 

w  
  charakterze. 

P

powo

 

Katalog prac utrzymaniowych, przewidywany do wprowadzenia przez nowy art. 22 ust 3, 
 

nie katalogiem prac 

przez..  
ust 1 Prawa Wodnego, 

 
 

   

 i nowe inwestycje, a 
. 

Proponujemy c

interesie public , -
 

 

Uwaga nr 2   

co do zasady 
 definiowane jako odtwarzanie 

 

Zjawiskiem powszechny
renaturyzcaja 
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Tymczasem, takie prace    

 

i1

 
stosunku 

yka ich 

dyrektywy EIA. 

 
, 

tej 
transpozycja do prawa krajowego musi  

.  

Wszelkie remonty  one z 

la 

przeciwrumowiskowych n

 

zrealizowano wiele prac hydrotechnicznych remont 
koryta rzeki modernizacja koryta rzeki

regulacji, a ich skutki przyrodnicze n

                                                 
1 W 2012 r. 

wodno-
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np. 60-
Dyrektywy Siedliskowej i prawa krajowego2. 

kresie 

Tymczasem, w projekcie 2012-12-18 zapisano m. in. w projektowanym art. 22 ust 2 p
zapewnienie 

 e np. Biebrza w 
- to formalnie tylko drogi wodne, 

 w Polsce oraz ze 

y
 W efekcie na wielu 

 

zapewnienie 

  o charakterze 
regulacji rzeki. W konsekwencji 

   
 

 

polskich 
w konte

-ekonomicznych, przyrodniczych i prawnych (patrz np. opracowanie wykonane na 
Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami do roku 2020 (z 

) . Z  
ogach 

odnych a nie odwrotnie   do 
 

 

Uwaga nr 3  B  
 

rozszerzony o 

. 
                                                 
2 
km 51+6
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W ram  (zo   
nie) powinna  

. 

i drzewiastej. Dopuszczalne powi
wierzbowych.  efektywnego ograniczenia 

 
- azotu i fosforu z 

 P
 

deficytem tlenu i pogorszeniem si
 3. Ta funkcja stref 

 
tworzenie i utrzymywanie stref buforowych zbudowa

  i zapobieganie niszczeniu stref buforowych, np. poprzez 
 

 

 

Uwaga nr 4   
Projekt 2012-12- 4 wykonywane w 

. Sama ta zmiana ma pozytywny charakter, ograniczy bowiem 
h  z 

- do budowy nowych 
 

ch, 

Jednak
prace wchodz cie 
wyeliminowane z katalogu prac utrzymaniowych. Tymczasem : 

 

1. 

                                                 
3 

 
4 

wyliczenia powinien Cele, 
 

, 
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prace kanalizacyjne i 

przeciwpowodziowe
odowisko, a 

wg prawa polskiego   

widzenia utrzymyw
funkcjonowania ekosystemu rzeki  

j.  
 Strome, urwiste brzegi 

, 
ilkaset 

 preferowanym 
5. 

 na rzekach i 

m, a na rzekach i potokach w prze
uregulowanych, 

 

zasypywane wyrwy 
zielonych, zadrzewienia i lasy, itp. 

 
 

 

2. 

 

 

3.  
 

-‐ Z  oraz warunki 

                                                 
5  utrzymywania siedlisk 

. Wydaje 
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koparko- brzegu. Zwykle 
 tj. 

 

wodnych w stosunku do stanu aktualnego  np. w celu likwidacji powstawania 
podtopie  i rozlewisk na wniosek  ryzyko, 

powierzchniowych, przyspieszenia u 
rolniczych, ziowego na rzekach 

 

-‐  

ne 

i rumoszu wynika z dynamiki 
. , bo rzeka 

rumowiska.  

Usuwanie  
6

praktykami  z zaleceniami zawartymi opracowaniach 
gospodarce wodnej na terenach nizinnych  wybrane zagadnienia  r.) i 

Ministerstwa  r.). 

W odniesieniu  

zachowanie lub w miar  mo liwo ci odtwarzanie rozwini cia rzeki w 
planie (skr tno  norodno  i zmienno  krzywizn) norodno ci 

 boczki, odsypiska, 
namuliska). Wbrew tym zasadom dobrych praktyk, usu  z 
rzek w nizinnym krajobrazie rolniczym wyk
na wielokilometrowych odcinkach7 
wielkoobszarowego zniszczenia naturalnych struktur korytowych, do uproszczenia 

 d mesosiedlisk 

morfologii cieku, usuwanie nam  

Polsce  

                                                 
6  
7 
p
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Dytiscus latissimus. Zmniejszenie warstwy 

sk - 

 chroniony na 
 

i, skorupiaki
zeniu ekonomicznym (np. brzana, brzanka, 

). 
makrobentos, regeneruje 

 

 

 

, 
 

 

W przypadku rzek o c ierzchnia warstwa osadu stanowi 
obrukowanie dna, jest bardzo odporne na erozj  
zniszczeniu obrukowania   
wsteczna wania siedlisk i pogorszenia 
warun  dla ryb reofilnych (np.  i 

narybku. 
ycia skutecznego 

. Inne negatywne przyspieszonej erozji dennej 
rzeki z terenami zalewowymi rzesus . 

 

mierzonym za pomoc   

k nizinnych 
w krajobrazie rolniczym, instytucje odpowiedzialne za wykonanie takich prac 
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wymarciem   

, kszyka. 
Poradnik ochrony siedlisk i 

Atlas 

trendy  

na ekosystem wodny us
o, tylko w latach 2010  

9 
 

 

Uwaga nr 5  Procedura zezwalania na prace utrzymaniowe i ich kontroli  
Prace utrzymaniowe wymienione w proponowanym art. 22 ust. 3, nawet po wyeliminowaniu 

element

 

stosunki wodne na obszarach cennych przyrodniczo (w tym na obszarach chronionych, ale nie 

ronie 

ania na obszar Natura 2000. 

praktyce, 
 

obecnym systemie prawnym jest natomiast brak wymogu uzyskiwania jakichkolwiek 
zezwole  
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8. 

Proponowana nowelizacja 
natomiast prawne mechanizmy kontroli 

uzyskania decyzji z art. 118.   

owiska, 
zyskania decyzji. 

 do 

 
Uczestnictwo w 

pow kodawcy, 
ci

mo ecznych  

administracyjnych w Polsce. 

 

-‐ Prace  nawet odmuleniowe  

  na warunki wodne, a tym samym 
na cele ochrony w obszarach Natura 20009. W naszej opinii jest to naruszenie art. 6(3) 
dyrektywy siedliskowej; 

-‐ 
dr

 

                                                 
8 np. 

 
innych 

   

przyrodniczego, terenach o walorac

 
. 

9 
szarze Natura 

siedliska 3260 i do czasowego pogorszenia stanu (bardzo silnego zakwitu fitoplanktonu) w jeziorze Sitno  

biegu.  
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-‐  nawet 
odmuleniowe  poza granicami form ochrony przyrody; 

-
brazie rolniczym - 

potrz  

-‐ kategorie prac 
utrzymaniowych, w tym zasypywanie i zabudowa biologiczna wyrw, usuwanie z rzek 

 

to naruszenie art. 6(3) dyrektywy siedliskowej; 

-‐ Naruszony 

, w 
rodki dla ka dych innych szkodliwych wp yw w na stan w d 

okre lonych na mocy art. 5 i za cznika II, w szczeg lno ci dla zapewnienia, e 
warunki hydromorfologiczne cz ci w d s  zgodne z osi gni ciem wymaganego stanu 
ekologicznego czy dobrego potencja u ekologicznego dla cz ci w d okre lonych jako 
sztuczne lub silnie zmienione. Kontrole w tym celu mog  przyj  form  wymogu 
uzyskania uprzedniego zezwolenia lub rejestracji opartej na og lnie wi cych 
zasadach gdzie taki wym g nie jest w inny spos b przewidziany przez prawodawstwo 
wsp lnotowe . Jak wykazano w innych miejscach naszego stanowiska, prace 
utrzymaniowe w
dla   

projektu 2012-12-
 

-‐  
 

wiskowego UE. 

 

 (w projekcie 2012-12-18) do uznania 

 

 

Ad 1)  (te prace 
wg projektu 2012-12- ci uzyskania 

 

, okresowe 
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2000. 

 wzrostem 

w trzcinowiskach). 
 

 

Ad 2) 
powierzchniowych (te prace wg projektu 2012-12-

 

U  oznacza 
 

oraz niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu ekosys
sie

 

 

Ad 3) a oraz 
 (te prace wg projektu 2012-12-

a
 

, 

i funkcjonowania ekosystemu wodnego na tym 
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-topolowych (siedlisko 
przyrodnicze 91E0 chronione w obszarach Natura 2000), drzewa (i krzewy) w wieku 

ntanicznego 

obszarze Natura 2000, np. w celu odtwarzania ci

 
 

 

Ad. 4) zasypywanie wyrw w brzegach i ich zabudowa biologiczna (te prace wg projektu 2012-
12-

 

zasypywanie wyrw w brzegach jest dzia an

 

 

Ad 5) 
  (te prace wg projektu 2012-12-

 

U
konieczne, np. w gra  

 

 
 

ekosystemu rzeki. Jest on 
 

ochrony, a nawet sztucznego wprowadzania do rzek grubego rumoszu drzewnego 
Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i 

 Mi , 2005 r.). Na ten temat 
10. 

                                                 
10 Np.: W B., KACZKA R.J., ZAWIEJSKA J. (2003) - Gruby rumosz drzewny  formy 

ARCHE M.M.S. (2009) - Retention, Movement, and 
the Biotic Response To Large Woody Debris in the Channelized Missouri; BOYER, K.L., BERG, D.R. AND S.V. 
GREGORY (2003) - Riparian management for wood in rivers; BOYER S. GURNELL A. (Eds. 2003) - The Ecology 
and Management of Wood in World River; LINSTEAD, C. AND GURNELL A.M. (1999) - Large woody debris in 
British Headwater Rivers. MOTT, N (2005) - Managing Woody Debris in Rivers and Streams; HUGHES V., 
THOMS M. C. 2003. - Associations between channel morphology and large woody debris in a lowland river.; 
GREGORY, K. J. AND DAVIS, R. J. (1992) - Coarse woody debris in stream channels in relation to river channel 
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drzewnego w funkcjonowaniu chronionego w obszarach Natura 2000 ekosystemu rzek 

(np.    ten ostatni gatunek jest przedmiotem 
ochrony w obszarach Natura 2000

zych frakcji 

.    

 

Ad 7) 
ubezpiecze  (te 
prace wg projektu 2012-12- ci 

 

przypis nr 1. 
  

aktualnie funkcjonalnego obiektu.  

 

Ad 8) a tam bobrowych (te prace wg projektu 2012-12-

 

enia  aktu prawa miejscowego zezwoli  na wykonywanie  

zar Natura 2000, np. taki, 
 

bobry, 
 

dyrektywy siedl
 wydawanym na podstawie art. 56a, 

 i na cele 
ochrony obszaru Natura 2000. 

                                                                                                                                                         
management in woodland areas; GURNELL, ANGELA M. AND GREGORY, K.J. AND PETTS, GEOFFREY E. (1995) - 
The role of coarse woody debris in forest aquatic habitats: Implications for management; H. P , A. M. 
GURNELL 1998 - Large woody debris and river geomorphological pattern: examples from S.E. France and S. 
England.  
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tu dodatkowo 
-

retencyjnego   

m.  

 

Ad 9)  (te prace wg 
projektu 2012-12-

 

 W 
obszarach Natura 2000 np. chronione w tych obszarach: 

 

-

 

 

Uwaga nr 6  
 

nym czynnikiem antropogenicznym 
c

Oszacowania i identyfikacji innych znacz cych wp yw w 
antropogenicznych na stan w d powierzchniowych  Identyfikacji znacz cych 
morfologicznych zmian cz ci w

oce  

Znamienne jest tymczasem

 
powierzchniowych. W 
regionalnego ani centralnego rejestru prac hydrotechnicznych (regulacyjnych i 

 brak 

terminu ich wykonania, 

 



 19 

. (i) 
Ramowej Dyrektywy Wodnej - 

rodki dla ka dych innych szkodliwych 
wp yw w na stan w d okre lonych na mocy art. 5 i za cznika II, w szczeg lno ci dla 
zapewnienia, e warunki hydromorfologiczne cz ci w d s  zgodne z osi gni ciem 
wymaganego stanu ekologicznego czy dobrego potencja u ekologicznego dla cz ci w d 
okre lonych jako sztuczne lub silnie zmienione. Kontrole w tym celu mog  przyj  form  
wymogu uzyskania uprzedniego zezwolenia lub rejestracji opartej na og lnie wi cych 
zasadach gdzie taki wym g nie jest w inny spos b przewidziany przez prawodawstwo 
wsp lnotowe .  

 

 

 

 

 

 

 

          

                         
          Kierownik  

          WWF Polska 

 
 

 

  

 


