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Współdziałanie organów (RDOŚ, Wody Polskie) 
w procedurze oceny oddziaływania na środowisko – analiza 

problemowych kwestii.

• W związku z wejściem w życie z dniem 23 listopada 2019 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r.
o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległo brzmienie art. 397
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zmiana powyższego zapisu skutkuje zmianami
w kompetencji organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniach
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Przejście kompetencji z RZGW na ZZ.



• Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r., zmieniającej min. ustawę Prawo wodne z dniem
23 listopada 2019 r. „do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów art. 388 ust. 2 i 3, art. 394 ust. 1
pkt 9, art. 423 i art. 439 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą”.

• Posiłkując się postanowieniami NSA (II OW 58/18 i II OW 53/18, II OW 244/19), należy zauważyć, że
pod pojęciem "przepisów dotychczasowych" należy rozumieć przepisy prawa materialnego.
Natomiast właściwość organów należy ustalać według przepisów aktualnie obowiązujących,
ponieważ przepisy przejściowe wprost nie wskazują, który organ jest obecnie uprawniony do
załatwiania danego rodzaju spraw. Przyjęcie koncepcji sukcesji uprawnień z dotychczasowych -
aktualnie istniejących organów, lecz już rzeczowo lub miejscowo niewłaściwych – na nowy organ
gwarantuje „podążanie“ kompetencji w ślad za nową strukturą organów i ich aktualnymi zadaniami.
Akceptacja tego stanowiska ma zalety praktyczne, wyznacza bowiem organ właściwy również w
sytuacji likwidacji organu dotychczas właściwego w sprawie (postanowienie Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 27 listopada 2015 r., II OW 101/15)”.

System ocen wodnoprawnych – propozycje do dyskusji



Problem wynikający z zakresu współdziałania organów właściwych do wydania opinii lub uzgodnienia
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

• Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 t.j. z późn. zm.), organem właściwym do zajęcia
stanowiska w ww. przypadkach jest organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych. Zgodnie z powyższym,
inwestycje i działania w przypadku których dany organ jest właściwy do zajęcia stanowiska nie może wykraczać
poza katalog wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27
sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1752), gdyż tylko w tych przypadkach wymagane jest uzyskanie oceny wodnoprawnej.

• Ponadto zajęcie stanowiska może dotyczyć jedynie możliwości osiągnięcia celów środowiskowych, o których
mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz.
2268, t.j. z późn. zm.). Dotychczas sytuacja była niejasna ze względu na brak ww. Rozporządzenia.
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System ocen wodnoprawnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27
sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania
oceny wodnoprawnej.

• Procedura oceny wodnoprawnej ma zapewnić możliwość realizowania
przedsięwzięć zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do art. 425 ustawy
Prawo wodne, w zakresie: wymienionym w tzw. katalogu „10” w okresie
pomiędzy kolejnymi aktualizacjami planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy (aPGW);

• ocena wodnoprawna dotyczy wpływu przedsięwzięć na możliwość osiągnięcia
celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód zarówno
powierzchniowych, jak i podziemnych.
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