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Instrumenty
prawne wdrażania
PPSS

Pojęcie „instrumentu prawnego”

§ Słownikowo „instrument" = „coś za pomocą, czego można osiągnąć
zamierzony cel; środek, metoda działania”; „sposób, zasada jakiegoś działania".
§ Brak jest ustawowej definicji „instrumentu prawnego”.
§ W doktrynie termin „instrument prawny" używany jest w odniesieniu
do regulacji o różnych formach i szerokim zakresie. Ich cechą jest osiągnięcie
założonego celu:
- w szerokim ujęciu: są to ogólnie obowiązujące akty prawne - dyrektywy, ustawy [środek regulacji]
- w zakresie wąskim: normy kształtujące, przepisy kompetencyjne [środek władztwa].
§ Instrument prawny można określić jako normę prawną lub zbiór norm, które mają charakter przedmiotowy i
teleologiczny, a więc służą do osiągnięcia określonego celu. Nie istnieje stypizowana konstrukcja instrumentu
prawnego.
§ Pojęcie "instrument prawny" jest często używane w doktrynie prawa ochrony środowiska. Pokrywa się często
znaczeniowo z pojęciem „instytucji prawnej", przy czym „instytucje prawne" rozumie się bardzo szeroko,
obejmując nimi nie tylko te ściśle sprecyzowane przez doktrynę teorii prawa, lecz również środki prawne, a nawet
prawne formy działalności administracji.”

/na podstawie: A. Erechemla, „Rola wybranych instrumentów prawa ochrony środowiska w zapewnieniu bezpieczeństwa walorów
przyrodniczych i turystycznych obszarów przyrodniczocennych”/

Instrumenty prawne wdrażania ppss

Za prawne instrumenty służące wdrożeniu ppss uznać należy
te instytucje prawne lub mechanizmy, wynikające z
obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie których może
zapewnić lub podnieść efektywność i udatność działań
służących przeciwdziałaniu skutkom suszy, w tym
wskazywanych w tym planie.
(arg. z art. 184 ust.2 pkt 4 Pr. wod.)

Determinanty instrumentów
prawnych wdrożenia ppss
Instrumenty prawne umożliwiające wdrożenie ppss zróżnicowane są w zależności od tego:
§ czy dotyczą ryzyka suszy, czy też reakcji na jej wystąpienie; w tym drugim przypadku – czy dotyczą wystąpienia
sytuacji nadzwyczajnej związanej z katastrofą naturalną, czy też takiej katastrofy, która przybrała postać klęski
żywiołowej;
§ jakie zdefiniowano problemy i bariery zarządzania wodami w zakresie zagrożenia suszą lub jej skutków, które
należy rozwiązać lub znieść;
§ czy służą identyfikacji ryzyka związanego z wystąpieniem suszy, czy też ocenie (waloryzacji) tego ryzyka albo
zarządzania nim; istotne jest przy tym, za pomocą jakich kryteriów definiowana jest wiarygodność danych
przyjmowanych do analizy ryzyka oraz wrażliwość modelu zarządzania ryzykiem (zob. rys. 1 poniżej);
§ w jakim kontekście strategicznym i w kontekście jakiego rodzaju suszy rozpatrywana ma być efektywność ppss;
§ czy dotyczą sfery realizacji ustawowych zadań organów administracji publicznej i administrowania, czy też sfery
władztwa i możliwości kształtowania praw i obowiązków podmiotów spoza administracji publicznej z
uwzględnieniem zagadnienia ryzyka suszy i zjawiska suszy.

Instrumenty prawne służące
wdrożeniu lub wspierające
wdrożenie PPSS
Za instrumenty prawne służące wdrożeniu lub wspierające wdrożenie PPSS uznać należy te instrumenty lub
związane z nimi mechanizmy, wynikające z przepisów prawa, które:

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

pozwalają na właściwe oszacowanie zasobów wodnych,
pozwalają określić zasady ochrony zasobów wodnych oraz związanych z nimi ekosystemów,
służą ochronie lub zwiększeniu retencji wód lub retencji terenowej,
prowadzą do racjonalnego, w tym oszczędnego, korzystania z wód (gospodarowania wodami),
pozwalają na zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych,
służą ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnej i jej potencjału,
pozwalają postrzegać suszę i ryzyko suszy jako aspekt realizacji innych niż PPSS dokumentów strategicznych lub
planistycznych,
służą adaptacji do zmian klimatu, uwzględnianiu zjawiska suszy i reakcji na nie w życiu społecznym i
prowadzonej działalności,
usprawniają zarządzanie kryzysowe, przeciwdziałają skutkom suszy lub służą usuwaniu tych skutków,
umożliwiają bezpośrednio realizację działań określonych w katalogu działań PPSS,
…

PPSS – zarządzanie ryzykiem

Odrębna ekspertyza
pomocnicza dla PPSS

Systematyka instrumentów
prawnych
Czyniąc za punkt wyjścia obowiązujący system polskiego prawa, instrumentami prawnymi
wspierającymi wdrażanie PPSS będą:

§ Instrumenty prawne wspierające bilansowanie wodnogospodarcze oraz zupełność
i wiarygodność danych przyjmowanych do analiz dla potrzeb PPSS oraz zarządzania ryzykiem
suszy 
§ Instrumenty prawne
w kontekście PPSS 

budujące

lub

wspierające

ochronę

zasobów

wodnych

§ Instrumenty racjonalnego, w tym oszczędnego korzystania z wód oraz budujące lub
zwiększające dostępność usług wodnych i ekosystemowych
§ Instrumenty podnoszące poziom integracji i spójności zarządzania ryzykiem suszy
z dokumentami planowania w gospodarowaniu wodami oraz kontekstowymi dokumentami
strategicznymi 
§ Instrumenty związane z zarządzaniem po wystąpieniu suszy, z przeciwdziałaniem skutkom i
usuwaniem skutków suszy  [1]
§ Instrumenty działań przejściowych
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Przykłady instrumentów
prawnych w relacji do
działań zawartych
w projekcie katalogu
działań PPSS

Działanie PPSS:
Zmniejszenie zużycia wody przez powtórne wykorzystanie wód drenarskich do nawożenia i nawadniania upraw
polowych
• odformalizowanie wymagań administracyjnoprawnych w odniesieniu do działań polegających na zatrzymywaniu
wody w rowach, hamowaniu odpływu wody z obiektów drenarskich oraz przechwytywaniu wód opadowych lub
roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych
§ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268): art.395 pkt 11-13.

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego
nie wymaga:
 zatrzymywanie wody w rowach;
 hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich;
 przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych
za pomocą urządzeń melioracji wodnych.

Działanie PPSS:

Zwiększanie retencji wody glebowej przez regulację stosunków wodnych za pomocą urządzeń melioracji wodnych.

§ Objęcie systemów nawodnień i przeciwerozyjnych przepisami o melioracjach wodnych ustawa z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268): art. 197-198.
§ Publiczne, w tym unijne finansowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych i innych urządzeń wodnych,
które służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy
(art. 206, art. 195 Pr. wod.).
§ Nakaz wykonania prac dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych (art. 205-206 Pr. wod.).

§ Nakaz przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub wykonania
urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód, jak też możliwość
określenia nowej funkcji urządzenia wodnego, jego odbudowy lub likwidacji –
- w przypadku nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego, którego
następstwem jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie
tego urządzenia na wody lub grunty (art. 191 Pr. wod.)

Działanie PPSS:
Zwiększanie retencji wody glebowej przez regulację stosunków wodnych za pomocą urządzeń melioracji wodnych.
• Nałożenie obowiązku wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach projektowania, wykonywania lub utrzymania
urządzeń wodnych stosownie do odnoszonych lub prognozowanych korzyści, wykonania robót lub uczestniczenia w
kosztach utrzymania wód stosownie do wzrostu tych kosztów w związku z wykonywaniem pozwolenia
wodnoprawnego albo odtworzenia retencji przez budowę służących do tego celu urządzeń wodnych lub realizację
innych przedsięwzięć, jeżeli w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie
naturalnej lub sztucznej retencji wód śródlądowych,
§ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268): art.403 ust.6 pkt 2-4.

Działanie PPSS:
Opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem suszy w zakresie czasowego ograniczenia w korzystaniu z
wód w zakresie poboru wody i zwykłego korzystania w czasie suszy.
• Możliwość wprowadzenia przez wojewodę, w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu
zapobieżenia skutkom suszy, czasowego ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wód
lub wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, a także zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach
retencyjnych – jak też zawieszenia w tym celu uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych:

§ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268): art.31 ust.5-6.
• Polecenia wojewody wobec organów administracji publicznej
w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym w sytuacjach kryzysowych:
§ ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.): art. 25.

Działanie PPSS:

Opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem suszy w zakresie czasowego ograniczenia w korzystaniu z
wód w zakresie poboru wody i zwykłego korzystania w czasie suszy.

• Zasady postępowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na wypadek niedotrzymania ciągłości usług i
odpowiednich parametrów dostarczanej wody ustalane przez rady gmin w regulaminach zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków
§ ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z
2018 r., poz.1152): art.19 ust.5 pkt 7-9.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

 sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
 sposoby wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie
wody i odprowadzaniu ścieków;
 warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Działanie PPSS:
Opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem suszy w zakresie czasowego ograniczenia w korzystaniu z
wód w zakresie poboru wody i zwykłego korzystania w czasie suszy.
• Objęcie postępowania na wypadek suszy zadaniami z zakresu planowania cywilnego oraz planami zarządzania
kryzysowego:
§ ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 ze zm.): art. 4, art. 3 pkt 1 i
2, art.5.
Zadania z zakresu planowania cywilnego obejmują m.in.:
• przygotowanie planów zarządzania kryzysowego;

• przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań
ujętych w planie zarządzania kryzysowego;
• przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia
funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
• zapewnienie spójności między planami zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie
przez właściwe organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych przepisów.

Działanie PPSS:
Opracowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem suszy w zakresie czasowego ograniczenia w korzystaniu z
wód w zakresie poboru wody i zwykłego korzystania w czasie suszy.

• Wydawanie przepisów porządkowych ustanawiających ograniczenia w korzystaniu z wody przez organy gminy:
§ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506): art. 40 ust.3, art.41 ust.2

 W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach
powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe,
jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

 W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt,
w formie zarządzenia.

• „Przedmiotem regulaminu ma być określenie tego, jak ma się zachować przedsiębiorstwo w sytuacji określonej w
art. 19 ust. 5 pkt 7 ustawy z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. gdy
dojdzie już do niedotrzymania ciągłości usług lub obniżenia jakości świadczonych usług, a nie określenie tego - jakie
okoliczności uprawniają przedsiębiorstwo do wprowadzenia takiego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia
usług.” (wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2019 r., II SA/Go 157/19)
• „W okresie wystąpienia katastrofy naturalnej - suszy, w sytuacji, gdy nie został
wprowadzony na danym obszarze stan klęski żywiołowej, gmina może w drodze
przepisów porządkowych, na podstawie art. 40 ust. 3 u.s.g., ustanowić zakaz
podlewania z wodociągu gminnego, ogródków przydomowych, działkowych,
tuneli foliowych oraz trawników i upraw rolnych.”
(wyrok NSA z dnia 13 lutego 2018 r. II OSK 994/16);
podobnie - wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 stycznia 2016 r. II SA/Łd 979/15.

Działanie PPSS:
Zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych
• Obowiązek ochrony gleby i wód leśnych. Nakaz wykonania obowiązków ochronnych w lasach niestanowiących
własności Skarbu Państwa zadania przez właścicieli lasów.

§ ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r., poz. 2129): art. 9 ust.1 i 2
• Objęcie ochrony gleb i wód leśnych oraz ochrony przeciwpożarowej lasu zadaniami w zakresie gospodarki leśnej
ustalanymi w planach urządzenia lasu,
§ rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu
urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz
inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz.1302): §7 ust.3.
• Objęcie lasów wodochronnych, małej retencji leśnej oraz regulacji
stosunków wodnych w lasach zasadami hodowli lasu
§ § 32, §§ 150-158 Zasad hodowli lasu [akt kierownictwa wewnętrznego],
ustanowionych na podstawie art.33 ustawy o lasach

Działanie PPSS:
Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych, mającej na celu poprawę
skuteczności ich działania w kontekście zwiększania zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych i
podziemnych, bez istotnego pogorszenia efektów innych zadań pełnionych przez te zbiorniki

• Regulacja reżimu przepływów : pozwolenia wodnoprawne - instrukcje
gospodarowania wodą, dzienniki gospodarowania wodą

§ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268): art.404, art.413, art.189.

„W przypadku piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych za pomocą budowli piętrzącej o wysokości
piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażonej w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub zależnego od
siebie korzystania z wód przez kilka zakładów, do pozwolenia wodnoprawnego załącza się instrukcję
gospodarowania wodą.”
• Stosowanie przepisów o szczególnym korzystaniu z wód do przerzutów wody (art.16 pkt 45, art. 34, art.389 pkt 2
Pr. wod.)

Działanie PPSS:
Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania retencji naturalnej.
•

Nałożenie w pozwoleniu wodnoprawnym obowiązku odtworzenia retencji przez budowę służących do tego celu urządzeń
wodnych lub realizację innych przedsięwzięć, jeżeli w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego nastąpi
zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód śródlądowych,

§ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268): art.403 ust.6 pkt 4.
•

Pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego dla zakładów pobierających wodę w celu zaopatrzenia ludności w
wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zakładów, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej
lub sztucznej retencji wód lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym (art.393 Pr. wod.)

•

Opłata za zmniejszenie retencji terenowej. Zależność stawki
jednostkowej opłaty od poziomu kompensacji retencyjnej
(art.34, art.269, art.270 Pr. wod.)

•

Ustanawianie form ochrony przyrody obejmujących ochroną
ekosystemy wodne i zależne od wód

§ ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1614): art.6 ust. 1 pkt 2-5, pkt 8,
art.17 ust.1 pkt 3, 6, 9, art. 24 pkt ust.1 pkt 3, 6, 7 ,
art.42, art.45 ust.1 pkt 3, 4.

Działanie PPSS:
Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych wydanych dla zlewni wymagających działań w zakresie powiększenia
zasobów dyspozycyjnych
• Ustalanie opłaty stałej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzanie do wód ścieków
oraz wód opadowych lub roztopowych i wód z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast w relacji
do maksymalnych ilości wynikających z pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia zintegrowanego
§ ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268): art.271 ust.2-5.

• Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na naruszenie ustaleń PPSS lub wymagań ochrony zdrowia
ludzi, środowiska, ochrony przyrody (art. 396, art. 399 Pr. wod.)
• Ograniczenie lub cofnięcie zgody wodnoprawnej ze względu na naturalne zmniejszenie zasobów wód
podziemnych, zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, brak należytego utrzymywania urządzeń wodnych,
brak analizy ryzyka dotyczącego ujęć wody jak też ze względu na interes społeczny związany z PPSS (art. 415,
art.417 Pr. wod.).

• Zgodność z PPSS jako kryterium dopuszczalności legalizacji urządzeń wodnych (art. 190 Pr. wod.).
• Obowiązek określania przepływu nienaruszalnego w pozwoleniu wodnoprawnym (art. 403 ust.2 pkt 11, art. 409
ust.1 pkt 7-8 Pr. wod.)

Dziękuję
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