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Plan
- PGW Wody Polskie – wprowadzenie;

- Zagrożenie suszą w regionie wodnym;

- Obowiązki rolników wynikające z ustawy Prawo Wodne;

- Zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych;

- Zgody wodnoprawne dla rolnictwa.
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Problem suszy w woj. pomorskim oraz znaczenie

dla rolnictwa ustawy Prawo Wodne



Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

powołane zostało do życia 1 stycznia 2018 r.

nową ustawą Prawo Wodne z lipca 2017 r.
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Mapa Polski z podziałem na 11 RZGW

KZGW
11

RZGW

50 
Zarządów 

Zlewni

330 
Nadzorów 
Wodnych
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Obszar działania RZGW w Gdańsku

z zaznaczonymi nadzorami wodnymi

5 Zarządów Zlewni:

• Chojnice

• Elbląg

• Gdańsk

• Tczew

• Toruń

Oraz 36 Nadzorów Wodnych
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Administrowany majątek Skarbu Państwa

ŁĄCZNIE

Rzeki ok. 9500 km

Kanały ok. 2260 km

Wały ok. 1220 km

Pompownie 172

Drogi wodne 529,1 km

Śluzy 12

Pochylnie 5

Pozostałe 

obiekty

ok. 5000
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Ochrona przeciwpowodziowa

Ochrona mieszkańców kraju przed powodzią 

to najważniejsze zadanie Wód Polskich.

Centra 

operacyjn

e
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Działania planistyczne

Plan Przeciwdziałania Skutkom 

Suszy:

– Analiza możliwości powiększenia 

dyspozycyjnych zasobów wodnych;

– Propozycja budowy, rozbudowy lub 

przebudowy urządzeń wodnych;

– Propozycje niezbędnych zmian w 

zakresie korzystania z zasobów 

wodnych oraz zmian naturalnej i 

sztucznej retencji;

– Katalog działań służących 

ograniczeniu skutków suszy.
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Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy

Dlaczego plan:

– W przeciwieństwie do powodzi nie 

ma możliwości prowadzenia 

działań doraźnych;

– Potrzebne są działania 

długofalowe, strategiczne;

– Dlatego tu szczególnie potrzebny 

jest plan;

– Plan na poziomie dorzeczy.
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Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy

Trwają prace nad przygotowaniem 

planu:

– Projekt: „Opracowanie planów 

przeciwdziałania skutkom suszy 

na obszarach dorzeczy” 

– zlecony przez KZGW;

– Etap III;

– Ankietyzacja, trwała do 15 lutego, 

do 1 lutego 3,5 tys. odpowiedzi to 

ok. 76 proc. interesariuszy;

– Termin realizacji planu - 2020 r.
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Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy

Więcej: www.stopsuszy.pl
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Obszary zagrożone suszą

Susza atmosferyczna:

Czyli brak opadów (przez 20 dni), 

wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza. 

– 80 proc. powierzchni Regionu 

Dolnej Wisły jest silnie i bardzo 

narażone na to zjawisko;
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Obszary zagrożone suszą

Susza rolnicza:

Wilgotność gleby jest niedostateczna 

do zaspokojenia potrzeb wodnych 

roślin i prowadzenia normalnej 

gospodarki w rolnictwie.

– Obszary silnie i bardzo narażone 

zajmują ok. 78 proc. powierzchni;
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Obszary zagrożone suszą

Susza hydrologiczna:

Przepływy w rzekach spadają poniżej 

przepływu średniego, w ekstremalnych 

przypadkach wysychanie cieków i 

źródeł,

– W regionie wodnym Dolnej Wisły 

największy udział w powierzchni 

mają obszary bardzo zagrożone 

występowaniem suszy 

hydrologicznej, stanowią one 77 

proc. Najsilniej zagrożone 

zjawiskiem suszy hydrologicznej 

jest 14,5 proc. obszaru.
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Obszary zagrożone suszą

Susza hydrogeologiczna:

Następstwo suszy hydrologicznej, 

następuje obniżenie zwierciadła wód 

podziemnych.

– rejon Pojezierza Kaszubskiego, 

Wysoczyzny Żarnowieckiej oraz 

Wysoczyzny Damnickiej, osiągają  

najwyższy stopień podatności na 

ten rodzaj suszy. Niewielki obszar 

najwyższej podatności znajduje się 

też na zachodzie - w południowej 

części Równiny Charzykowskiej, na 

granicy z Pojezierzem Krajeńskim.
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Obowiązki rolników wynikające z ustawy Prawo 
Wodne

Dział 4 ustawy Prawo Wodne określa zasady 
prowadzenia produkcji rolnej;

Od Art. 102 do 112;

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
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Obowiązki rolników wynikające z ustawy Prawo 
Wodne

- Program działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych wdrożony jest na obszarze 
całego kraju;

- Nie ma wyznaczonych obszarów 
szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenia;

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 
dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia 
"Programu działań mających na celu 
zmniejszenie zanieczyszczenia wód 
azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 
zanieczyszczeniu".
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Obowiązki rolników wynikające z ustawy Prawo 
Wodne

Programem działań objęte będą gospodarstwa 
rolne:

1. utrzymujące zwierzęta gospodarskie w 
liczbie co najmniej 10 DJP lub jeżeli 
obsada zwierząt na 1 ha użytków rolnych 
jest wyższa niż 1,5 DJP,

2. prowadzące produkcję rolną oraz 
działalność na co najmniej 10 ha użytków 
rolnych,

3. prowadzące produkcję rolną oraz 
działalność na obszarze do 10 ha użytków 
rolnych, w których udział upraw 
intensywnych przekracza 50% powierzchni 
tych użytków rolnych.
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Obowiązki rolników wynikające z ustawy Prawo 
Wodne

Program reguluje m.in.:

a) terminy stosowania nawozów 
naturalnych,

b) wykorzystanie nawozów na glebach 
zalanych wodą, przykrytych śniegiem, w 
pobliżu wód powierzchniowych, itp.

c) zasady przechowywania nawozów 
naturalnych,

d) sposób ustalania dawki nawozów,

e) obowiązki dotyczące posiadania planu 
nawozowego,

f) dokumentację dotyczącą realizacji działań 
określonych w programie.
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Obowiązki rolników wynikające z ustawy Prawo 
Wodne

Terminy

- Na gruntach ornych nawozy azotowe mineralne i nawozy 
naturalne płynne można stosować od 1 marca do 15, 20 lub 25 
października w zależności od tego, w którym załączniku do 
Programu wymieniona jest gmina. 

- Na użytkach trwałych, wieloletnich i trwałych użytkach zielonych 
nawozy stosuje się od 1 marca do 31 października.

- Nawozy naturalne stałe będzie można stosować na gruntach 
ornych od 1 marca do 31 października a na uprawach trwałych, 
wieloletnich i trwałych użytkach zielonych od 1 marca do 30 
listopada. 20



Obowiązki rolników wynikające z ustawy Prawo 
Wodne

Warunki rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych:
Na gruntach rolnych od brzegu:

Rodzaj nawozu

Jezior i zbiorników 

wodnych o powierzchni do 

50 ha

Cieków 

naturalnych

Rowów z wyłączeniem rowów o 

szerokości do 5 m liczonej na 

górnej krawędzi brzegu rowu

Kanałów

Nawozy z 

wyłączeniem 

Gnojowicy

5 m 5 m 5 m 5 m

Gnojowica 10 m 10 m 10 m 10 m

Rodzaju nawozów

Brzegu jezior i 

zbiorników 

wodnych o 

powierzchni 

powyżej 50 ha

Ujęć wody jeśli nie ustanowiono strefy ochronnej 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. - Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 i 

2180 oraz z 2018 r. poz. 650 710)

Obszarów morskich 

pasa nadbrzeżnego

Wszystkie rodzaje 

nawozów
20 m 20 m 20 m
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Obowiązki rolników wynikające z ustawy Prawo 
Wodne

Przechowywanie

- Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne 
stałe przechowuje się w bezpieczny dla 
środowiska sposób, zapobiegający 
przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

- Pojemność zbiorników na nawozy naturalne 
płynne powinna umożliwiać ich przechowanie 
przez okres 6 miesięcy. Powierzchnia miejsc do 
przechowywania nawozów naturalnych stałych 
powinna umożliwiać ich przechowanie przez 
okres 5 miesięcy. 

- Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż 
przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia 
każdej z pryzm, przechowywanie obornika 
bezpośrednio na gruntach rolnych.
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Obowiązki rolników wynikające z ustawy 

Prawo Wodne

Podmioty prowadzące produkcję rolną dostosują  
miejsca do przechowywania nawozów naturalnych do 
wymogów określonych w Programie, w terminie do:

1. 31 grudnia 2021 r. – w przypadku podmiotów 
prowadzących chów lub hodowlę zwierząt 
gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, 

2. 31 grudnia 2024 r. – w przypadku podmiotów 
prowadzących chów lub hodowlę zwierząt 
gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 
DJP.

Do tego czasu, zapewniają przechowywanie nawozów 
naturalnych płynnych w szczelnych zbiornikach o 
pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-
miesięcznej produkcji tego nawozu.
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Obowiązki rolników wynikające z ustawy Prawo 
Wodne

Musi być plan

Podmioty prowadzący produkcję na 
powierzchni większej lub równej 10 ha 
użytków rolnych lub utrzymujący zwierzęta 
gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 
DJP

- posiadają plan nawożenia azotem albo 
obliczenia maksymalnych dawek azotu;

- prowadzą ewidencję zabiegów 
agrotechnicznych związanych z 
nawożeniem azotem (data, rodzaj uprawy i 
powierzchni uprawy, rodzaj nawozu, 
dawka).
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Obowiązki rolników wynikające z ustawy Prawo 
Wodne

Kto kontroluje i ile można zapłacić

• Inspekcji Ochrony Środowiska 
dokonuje kontroli stosowania 
programu działań przez podmioty 
prowadzące produkcję rolną;

• Przewidziane opłaty za naruszenie 
przepisów: od 510 do 3060 zł, zależnie 
od rodzaju naruszenia.
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Urządzenia melioracji wodnych

Dział 5 ustawy Prawo Wodne definiuje melioracje 
wodne ich wykonywanie i utrzymywanie;

Art. od 195 do 210.

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

Nie ma podziału na melioracje podstawowe i 
szczegółowe.

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 oraz 
systemy nawodnień ciśnieniowych, jeżeli 
służą polepszeniu zdolności produkcyjnej 
gleby ułatwienia jej uprawy. 27



Urządzenia melioracji wodnych

- Zgodnie z zapisami Art. 199 Prawa wodnego 
wykonywanie urządzeń melioracji wodnych 
należy do właścicieli gruntów;

- Urządzenia melioracji wodnych mogą być 
wykonywane na koszt Skarbu Państwa, w 
tym przy udziale środków publicznych ze 
zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, 
części kosztów przez właścicieli gruntów, na 
które te urządzenia wywierają korzystny 
wpływ.
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Urządzenia melioracji wodnych

- W przypadku wykonywania urządzeń 
melioracji wodnych przy udziale środków 
publicznych, wymagane są wnioski 
zainteresowanych właścicieli gruntów, 
których grunty stanowią co najmniej 75% 
powierzchni gruntów planowanych do 
zmeliorowania;

- Zainteresowani właściciele gruntów są 
zobowiązany umożliwić wejście na grunt 
oraz do obiektów budowlanych w celu 
zaprojektowania i wykonania urządzeń 
melioracji wodnych.
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Urządzenia melioracji wodnych

W myśl art. 205. Prawa wodnego utrzymywanie 
urządzeń melioracji wodnych należy do 
zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli 
urządzenia te są objęte działalnością spółki 
wodnej działającej na terenie gminy lub 
związku spółek wodnych, w którym jest 
zrzeszona spółka wodna działająca na terenie 
gminy – do tej spółki lub tego związku spółek 
wodnych. 
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Urządzenia melioracji wodnych

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych, w 
szczególności rowów wraz z budowlami 
towarzyszącymi (przepustami), rurociągów oraz 
urządzeń drenarskich, powinna być 
prowadzona każdego roku wiosną i jesienią. 
Prace konserwacyjne powinny obejmować:

- wykoszenie i wygrabienie skarp i dna 
rowów, w miarę potrzeby odmulenie,

- utrzymanie drożności rurociągów i urządzeń 
drenarskich,

- oczyszczanie osadników studni drenarskich.
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Urządzenia melioracji wodnych

Co robią Wod Polskie

- Rolą Wód Polskich jest, w przypadku 
zaniechania realizacji obowiązku 
utrzymywania urządzeń melioracji 
wodnych, ustalenie (w drodze decyzji), 
proporcjonalnie do odnoszonych korzyści 
przez właścicieli gruntów, szczegółowych 
zakresów i terminów spełnienia tego 
obowiązku; 

- Wody Polskie nie mają obowiązku 
utrzymywania urządzeń melioracji 
wodnych.
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Urządzenia melioracji wodnych

Dział 9 ustawy Prawo Wodne reguluje kwestie 
zgód wodnoprawnych;

Art. od 388 do 440a.
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Zgody wodnoprawne

Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez:

- wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

- przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;

- wydanie oceny wodnoprawnej;

- wydanie decyzji, o których mowa w art. 77 
ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4: 

- zwolnienie od zakazu wprowadzania ścieków do 
wód i ziemi,

- zwolnienie od zakazu wykonywania robót lub 
czynności wpływających na szczelność lub 
stabilność wałów przeciwpowodziowych
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Zgody wodnoprawne

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga m.in. (art. 
394 ustawy Prawo wodne):

- wykonanie stawów, które nie są napełniane 
w ramach usług wodnych, ale wyłącznie 
wodami opadowymi lub roztopowymi lub 
wodami gruntowymi, o powierzchni 
nieprzekraczającej 500 m kw. i głębokości 
nieprzekraczającej 2 m, o zasięgu 
oddziaływania niewykraczającym poza 
granice terenu, którego zakład jest 
właścicielem – art. 394 pkt. 9;

- przebudowa rowu polegająca na wykonaniu 
przepustu lub innego przekroju 
zamkniętego na długości nie większej niż 10 
m – art. 394 pkt. 10;
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Zgody wodnoprawne

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m.in. na:

- usługi wodne polegające na zapewnieniu innym podmiotom możliwości korzystania z wód (art. 
35 pkt 1) np:

- pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;

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

- 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;

- szczególne korzystanie z wód (art. 34 pkt 2) - korzystanie z wód wykraczające poza powszechne 
korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące:

- odwadnianie gruntów i upraw;

- użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach;
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Zgody wodnoprawne

Pozwolenia wymaga cd.:

wykonanie urządzeń wodnych (art. 35 pkt 6 
oraz art. 16 pkt 65 definicje); np. :

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

- stawy, w szczególności stawy rybne oraz 
stawy przeznaczone do oczyszczania 
ścieków albo rekreacji; obiekty służące do 
ujmowania  wód powierzchniowych oraz 
wód podziemnych; 

- 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.
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Zgody wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia 
wodnoprawnego nie wymaga (art. 395 ustawy Prawo 
wodne):

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

- Pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych 
w ilości nieprzekraczającej 5m sześć. na dobę oraz 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości 
nieprzekraczającej łącznie 5m sześć. na dobę, na 
potrzeby zwykłego korzystania z wód;

- zatrzymywanie wody w rowach;

- hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;

- przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych 
za pomocą urządzeń melioracji wodnych;
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Dziękuję za uwagę

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku

- ul. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk

- tel. 58 326 18 88

- e-mail: gdansk@wody.gov.pl


