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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym 

za krajową gospodarkę wodną.

Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233), oraz statutu nadanego
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r.
(Dz. U. 2017 r., poz. 2506).



Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych) zarządzającą zasobami wodnymi z uwzględnieniem podziału
państwa na obszary dorzeczy, regionów wodnych i zlewni.

W strukturze organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
wyróżniamy:

• Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;

• 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibami w Białymstoku,
Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie,
Warszawie i Wrocławiu;

• 50 Zarządów Zlewni;

• 330 Nadzorów Wodnych.

Adresy siedzib jednostek organizacyjnych Wód Polskich dostępne są na stroni internetowej
https://wodypolskie.bip.gov.pl/regionalne-zarzady-gospodarki-wodnej/regionalne-zarzady-
gospodarki-wodnej.html.



Struktura 
organizacyjna 

PGW WP



Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się 8 Zarządów
Zlewni:
• Zarząd Zlewni w Giżycku (RZGW w Białymstoku);
• Zarząd Zlewni w Olsztynie (RZGW w Białymstoku);
• Zarząd Zlewni w Ostrołęce (RZGW w Białymstoku);
• Zarząd Zlewni w Augustowie (RZGW w Białymstoku);

• Zarząd Zlewni w Elblągu (RZGW w Gdańsku);
• Zarząd Zlewni w Tczewie (RZGW w Gdańsku);
• Zarząd Zlewni w Toruniu (RZGW w Gdańsku);

• Zarząd Zlewni w Ciechanowie (RZGW w Warszawie).



Zarząd Zlewni w Giżycku (RZGW w Białymstoku) na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego posiada następujące Nadzory
Wodne :
• Nadzór Wodny w Giżycku,
• Nadzór Wodny w Gołdapi,
• Nadzór Wodny w Mikołajkach,
• Nadzór Wodny w Piszu,
• Nadzór Wodny w Węgorzewie.



Zarząd Zlewni w Olsztynie (RZGW w Białymstoku) na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego posiada następujące Nadzory
Wodne :
• Nadzór Wodny w Bartoszycach,
• Nadzór Wodny w Kętrzynie,
• Nadzór Wodny w Lidzbarku Warmińskim,
• Nadzór Wodny w Mrągowie,
• Nadzór Wodny w Olsztynie.



Zarząd Zlewni w Ostrołęce (RZGW w Białymstoku) na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego posiada następujące Nadzory
Wodne:
• Nadzór Wodny w Szczytnie.



Zarząd Zlewni w Augustowie (RZGW w Białymstoku) na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego posiada następujące
Nadzory Wodne:
• Nadzór Wodny w Ełku.



Zarząd Zlewni w Elblągu (RZGW w Gdańsku) na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego posiada następujące Nadzory Wodne:
• Nadzór Wodny w Braniewie,
• Nadzór Wodny w Elblągu,
• Nadzór Wodny w Olsztynku,
• Nadzór Wodny w Ornecie.



Zarząd Zlewni w Tczewie (RZGW w Gdańsku) na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego posiada następujące Nadzory Wodne:
• Nadzór Wodny w Iławie.



Zarząd Zlewni w Toruniu (RZGW w Gdańsku) na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego posiada następujące Nadzory Wodne:
• Nadzór Wodny w Nowym Mieście Lubawskim;
• Nadzór Wodny w Ostródzie.



Zarząd Zlewni w Ciechanowie (RZGW w Warszawie) na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego posiada następujące Nadzory
Wodne:
• Nadzór Wodny w Działdowie;
• Nadzór Wodny w Nidzicy.



Zasada powszechnego korzystania z wód:

Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych
śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych
oraz z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej.

Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych,
gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych
urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki,
sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przepisach
odrębnych, amatorskiego połowu ryb.



Prawo właściciela gruntu do zwykłego korzystania z wód:

Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego 
własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie.

Prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych 
bez wymaganej zgody wodnoprawnej.

Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego 
lub własnego gospodarstwa rolnego.

Zwykłe korzystanie z wód obejmuje:

- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie
nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie
5 m3 na dobę.



Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie wymaga:

✓uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;

✓holowanie oraz spław drewna;

✓wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem
wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń
wodnych;

✓wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi,
klęski żywiołowej, ogłoszonych stanów zagrożenia epidemicznego,
epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia
lub choroby zakaźnej, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
publicznego;

✓wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych
na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości
do 30 m;

✓rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;



Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie wymaga:

✓pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości
średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości
nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego
korzystania z wód;

✓pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem
odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej
na cele badań sejsmicznych;

✓odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń
pomiarowych służb państwowych;

✓wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz
budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem
prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe;

✓zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie
wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub
terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład
posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych
oddziaływaniem na zatrzymywanie wody w rowach;



Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia nie wymaga:

✓hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg
oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest
właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania,
gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów
objętych oddziaływaniem na hamowanie odpływu wody z obiektów
drenarskich;

✓ lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów
budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

✓przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody, jeżeli zasięg
oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest
właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania,
gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów
objętych oddziaływaniem na przebudowę rowów w celu
zatrzymywania wody;

✓przebudowa obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody,
jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego
zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu
oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę
właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę
obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody.



✓ Art. 395a. 1. Przed wykonaniem robót, czynności lub urządzeń wodnych, o których mowa
w art. 395 pkt 15 i 16 (przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody, przebudowa
obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody), jest wymagane dokonanie
powiadomienia:

1) właściwego organu Wód Polskich - w przypadku robót, czynności lub urządzeń wodnych
wykonywanych przez podmioty inne niż Wody Polskie;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej - w przypadku robót, czynności lub
urządzeń wodnych wykonywanych przez Wody Polskie.

2. Powiadomienie zawiera:

1) oznaczenie zakładu dokonującego powiadomienia z podaniem jego siedziby i adresu;

2) określenie:

a) celu planowanych do wykonania robót, czynności lub urządzeń wodnych,

b) stanu prawnego nieruchomości, na której jest planowane wykonanie robót,
czynności lub urządzeń wodnych,

c) w sposób opisowy zakresu planowanych do wykonania robót, czynności lub
urządzeń wodnych, podstawowych parametrów charakteryzujących te roboty,
czynności lub urządzenia wodne oraz warunków ich wykonania,

d) lokalizacji robót, czynności lub urządzeń wodnych, które są planowane
do wykonania, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego wraz z
numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz ich współrzędnymi,

e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.



3. Do powiadomienia dołącza się pisemne zgody właścicieli gruntów, na które będą oddziaływać
planowane roboty, czynności lub urządzenia wodne, jeżeli uzyskanie tych zgód jest wymagane.

4. Jeżeli powiadomienie nie zawiera elementów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio właściwy
organ Wód Polskich albo minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wzywa zakład
do uzupełnienia braków w powiadomieniu w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni
od dnia doręczenia tego wezwania, wskazując elementy powiadomienia wymagające
uzupełnienia, a także skutki braku uzupełnienia powiadomienia.

5. Brak uzupełnienia powiadomienia w sposób określony w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4,
w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu powoduje uznanie powiadomienia za niedokonane.".



W pozostałych przypadkach w zależności od rodzaju inwestycji planowane 
zamierzenie może podlegać obowiązkowi:

1. dokonania zgłoszenia wodnoprawnego w odpowiednim miejscowo Nadzorze
Wodnym lub

2. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w odpowiednim miejscowo Zarządzie Zlewni.



Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

• wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m – przy
czym sumuje się długość poszczególnych elementów;

• postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe
lub usługowe;

• prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych
linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

• wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli – również na obszarze morza terytorialnego;

• trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;

• prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną
zmiany stanu wód podziemnych;



Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

• wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania
niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;

• odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów
hydrogeologicznych;

• wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie
wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni
nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej
powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu,
którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania,
gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych
oddziaływaniem na wykonanie stawu;



Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

• przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;

• przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych
w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub
lądowiskach;

• wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku
z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem
urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód;

• wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków
oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego
korzystania z wód.



Dokumenty wymagane do zgłoszenia wodnoprawnego
• zgłoszenie wodnoprawne, które zawiera oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia

z podaniem jego siedziby i adresu, określa celu planowanych do wykonania czynności, robót lub
urządzeń wodnych oraz stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub
urządzenia wodne będą wykonywane i opisuje wykonywanych robót w sposób opisowy,
podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich
wykonania, lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru
obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi
oraz planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.

• mapa sytuacyjno–wysokościowa pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń
wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inna mapa opatrzona przez organ Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiednią klauzulą urzędową

• szkice/rysunki

• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzja o warunkach zabudowy

• zgoda właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych
czynności, robót lub urządzeń wodnych,

• dowód uiszczenia opłaty – 95,37 zł (od 1 stycznia 2023 r. 100,23 zł)

• pełnomocnictwo do reprezentowania, w przypadku działania poprzez pełnomocnika wraz
z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo



Pozwolenie wodnoprawne – na jakie zamierzenie jest 
wymagane?

• usługi wodne;

• szczególne korzystanie z wód;

• długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

• rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

• wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

• wykonanie urządzeń wodnych;

• regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków
naturalnych;

• zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na
warunki przepływu wód;

• prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe
obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub
przepustów;

• prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.



Usługi wodne:

Usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym,
podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza
zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz
szczególnego korzystania z wód.



Usługi wodne obejmują:

- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

- piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych
oraz korzystanie z tych wód;

- uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;

- odbiór i oczyszczanie ścieków;

- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do
urządzeń wodnych;

- korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;

- odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych,
ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania
opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych
miast;

- trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów
górniczych, a także odprowadzanie do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów
w granicach administracyjnych miast;

- odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych;



Szczególne korzystanie z wód

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne
korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące:

- odwadnianie gruntów i upraw;

- użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach;

- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy Prawo
wodne;

- wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów
budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni
nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy
kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

- rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;

- wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu;

- przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;



Szczególne korzystanie z wód

- wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz
z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia,
żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;

- chów ryb w sadzach;

- zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb;

- korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności
rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;

- korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza
w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

- rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę;

- chów lub hodowlę ryb oraz innych organizmów wodnych w sztucznych zbiornikach
wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych na te cele;



Wykonanie urządzeń wodnych:

Przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów
wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:

• urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,

• sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami,

• stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo
rekreacji,

• obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,

• obiekty energetyki wodnej,

• wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do
urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do
urządzeń wodnych,

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

• urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach
powierzchniowych,

• mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,

• stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;



Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

• wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

• operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana

• załącznik graficzny w przypadku posiadania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach

• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzja o warunkach zabudowy

• ocena wodnoprawna, jeżeli jest wymagana

• wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów

dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego

korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania

urządzeń wodnych



Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

• projekt instrukcji gospodarowania wodą w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości
piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie
przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów,

• dokumentacja hydrogeologiczna w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na pobór
wód podziemnych,

• zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych, w przypadku pozwoleń wodnoprawnych
na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1

• dowód uiszczenia opłaty – 237.87 zł (od 1 stycznia 2023 r. 250,00 zł)

• pełnomocnictwo do reprezentowania

• dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo



Pozwolenia wodnoprawnego wymaga również:

• wykonanie urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych

• wykonanie obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii
telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń (wraz z infrastrukturą towarzyszącą)
prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe

• roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych
przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami
nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty

Również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, rozbiórka lub
likwidacja tych urządzeń może wymagać pozwolenia wodnoprawnego.
Wyjątkiem będą roboty związane z utrzymaniem tych urządzeń wodnych.
Ostateczną decyzję, czy pozwolenie jest wymagane, podejmie właściwa
jednostka Wód Polskich.



Melioracje wodne

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności 
produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy.

Urządzeniami melioracji wodnych są:

• rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

• drenowania,

• rurociągi,

• stacje pomp służące wyłącznie do celów rolniczych,

• ziemne stawy rybne,

• groble na obszarach nawadnianych,

• systemy nawodnień grawitacyjnych,

• systemy nawodnień ciśnieniowych

• - jeżeli służą celom, o których mowa powyżej.



Koszty wykonywania urządzeń melioracji wodnych i innych urządzeń 
służących celom melioracji wodnych

Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych należy do właścicieli gruntów.

Urządzenia melioracji wodnych mogą być wykonywane na koszt Skarbu Państwa, w tym przy
udziale środków, o których mowa w ust. 3, za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, części
kosztów przez właścicieli gruntów, na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ, zwanych
dalej "zainteresowanymi właścicielami gruntów".

Urządzenia wodne inne niż urządzenia melioracji wodnych, służące celom, o których mowa
w art. 195, mogą być wykonywane na koszt osób prawnych lub osób fizycznych, a także
współfinansowane z:

• publicznych środków wspólnotowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1465 i 2020);

• innych środków publicznych, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r.,
poz. 1079), w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
z 2020 r., poz. 818), w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) oraz w przepisach ustawy z dnia 28 kwietnia 2022
r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie
finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).



Koszty wykonywania urządzeń melioracji wodnych i innych urządzeń 
służących celom melioracji wodnych

Urządzenia wodne inne niż urządzenia melioracji wodnych, służące celom,
o których mowa w art. 195 (jeżeli regulują stosunki wodne w celu polepszenia
zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy), mogą być wykonywane
na koszt osób prawnych lub osób fizycznych, a także współfinansowane
z publicznych środków wspólnotowych oraz innych środków publicznych.

Rozstrzygnięcia w sprawach urządzeń melioracji wodnych wykonywanych
na koszt Skarbu Państwa przy udziale środków o których mowa wyżej, dokonuje,
w drodze decyzji, właściwy organ Wód Polskich w uzgodnieniu z właściwym
wojewodą, na wniosek zainteresowanych właścicieli gruntów.

W przypadku wykonywania urządzeń melioracji wodnych w powyższym trybie
wymagane są wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów, których grunty
stanowią co najmniej 75% powierzchni gruntów planowanych do zmeliorowania.



Warto zapoznać się z artykułami dostępnymi na stronie internetowej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na stronie internetowej: https://wody.gov.pl/nawodnienie-rolne dostępne są do pobrania
poradniki, które zawierają aktualne informacje przydatne w załatwieniu formalności, tj.:

- broszura „Melioracje wodne w ustawie Prawo wodne”

- broszura „Pobór wód na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej” oraz

- "Poradnik dobrych praktyk rolniczych".

Ponadto w każdym z Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGW WP w pionie Usług
Wodnych w ramach Lokalnych Partnerstw do spraw Wody powołano koordynatorów
regionalnych:

1) RZGW Białystok – pani Małgorzata Kubala – e-mail: Malgorzata.Kubala@wody.gov.pl

2) RZGW Gdańsk – pani Alina Szpanowska–Karaś – e-mail: Alina.Szpanowska-
Karas@wody.gov.pl

3) RZGW Warszawa – pani Katarzyna Ziółkowska – e-mail: Katarzyna.Ziolkowska@wody.gov.pl

https://wody.gov.pl/nawodnienie-rolne
mailto:Malgorzata.Kubala@wody.gov.pl
mailto:Alina.Szpanowska-Karas@wody.gov.pl
mailto:Katarzyna.Ziolkowska@wody.gov.pl


Bliższych informacji na temat zgłoszeń wodnoprawnych, pozwoleń
wodnoprawnych oraz wzory wniosków można uzyskać na stronie internetowej:
https://wody.gov.pl/ w zakładce ZAŁATW SPRAWĘ.

Zachęcamy również do korzystania z infolinii Wód Polskich.

Niezbędnych informacji na temat prawidłowego przygotowania dokumentów,
właściwego miejsca składania wniosków oraz wniesienia odpowiednich opłat
na odpowiedni numer konta, można uzyskać również za pośrednictwem infolinii.
Kontakt z infolinią możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu: 22 470 10 00

Dziękuję za uwagę

https://wody.gov.pl/

