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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 17 października 2022 r.

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi 
Śródlądowej

Znak sprawy: DGWiŻŚ-8.051.1.2022

Pan 
Wiktor Szmulewicz
Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo znak: KRIR/JM/28/2022, w sprawie formy i zakresu ustanawiania obszarów 
ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych, uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.

Regulacje i zasady dotyczące ochrony zbiorników wód śródlądowych w tym głównych zbiorników wód 
podziemnych zawarte są w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Prawo wodne.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo wodne - ustanawianie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych 
służy zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie 
zasobów wodnych.

Art. 139 ustawy Prawo wodne stanowi o tym, że „Obszary ochronne to ustanowione na podstawie art. 141 
obszary, na których obowiązują zakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania 
z wód, w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją."

Art. 140 ustawy Prawo wodne zawiera zamknięty katalog zakazów lub ograniczeń możliwych do 
wprowadzenia na obszarach ochronnych, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub 
wód.

Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo wodne:

„1. Wojewoda, na wniosek Wód Polskich, ustanawia obszar ochronny, w drodze aktu prawa miejscowego, 
wskazując ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie 
obszaru ochronnego oraz granice tego obszaru.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) uzasadnienie potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego oraz propozycje granic tego 
obszaru wraz z planem sytuacyjnym;

2) propozycje zakazów lub ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania 
z wód na terenie obszaru ochronnego, wraz z uzasadnieniem.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) w przypadku zbiornika wód podziemnych dokumentację hydrogeologiczną tego zbiornika."

W związku z powyższymi przepisami dyrektor właściwego miejscowo Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej składa do właściwego miejscowo Wojewody wniosek o ustanowienie obszaru ochronnego dla 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP), na podstawie art. 60 ust. 1, art. 141 ust. 1 oraz art. 240 ust. 
3 pkt. 5a ustawy Prawo wodne. Obowiązek złożenia wniosku wynika z aktualizacji Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza (aPGW), ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów. W aPGW 
wskazane są między innymi cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części wód i obszarów 
chronionych oraz zestaw działań dzięki którym osiągnięcie poprawy lub utrzymanie dobrego stanu będzie 



możliwe. W związku z powyższym, w celu osiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanej w planie 
jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), przypisano właściwym miejscowo dyrektorom RZGW działania 
uzupełniające zobowiązujące do ustanowienia obszarów ochronnych GZWP.

Wnioski o ustanowienie obszaru ochronnego są przygotowywane zgodnie z wymaganiami formalnymi 
określonymi w art. 141 ust. 2, ust. 3 ustawy Prawo wodne. Jednym z dokumentów stanowiących załącznik 
do wniosku jest dokumentacja hydrogeologiczna, wykonana lub nadzorowana przez Państwowy Instytut 
Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, oraz zatwierdzona bezterminową decyzją Ministra właściwego 
do spraw środowiska.

Zaproponowana we wniosku przez właściwego miejscowo Dyrektora RZGW lista zakazów związanych 
z użytkowaniem gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochronnego GZWP, jest uwarunkowana 
wyłącznie na podstawie wskazań z wyżej wymienionej dokumentacji hydrogeologicznej. Przy czym, 
ostateczna liczba i brzmienie proponowanych zakazów musiały zostać dostosowane do przepisu 
określonego w art. 140 ustawy Prawo wodne, który definiuje zamknięty katalog zakazów i ograniczeń 
możliwych do wprowadzenia.

Wniosek o ustanowienie obszaru ochronnego GZWP, w następnym kroku zostaje złożony zgodnie 
z procedurą określoną w ustawie Prawo wodne w tym zakresie. Ustawa ta nie przewiduje konsultacji 
społecznych ani innej formy opiniowania czy uzgadniania treści wniosku z właścicielami gruntów.

Zwracam uwagę, iż dyrektor RZGW składa jedynie wniosek o ustanowienie obszaru ochronnego a nie 
przygotowuje projekt aktu prawa miejscowego i nie prowadzi dalszych działań niezbędnych do jego 
ustanowienia. Przepisy dotyczące trybu wydawania aktów prawa miejscowego określone zostały w art. 94 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz 
ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1461). 

Pragnę dodać, iż zarówno dyrektorzy RZGW jak również wojewodowie w związku procedowanymi 
wnioskami o ustanowienie obszaru ochronnego GZWP informują pisemnie lub w formie spotkań 
o planowanych działaniach związanych z ustanowieniem obszaru ochronnego przedstawicieli najwyższych 
jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się na terenie przedmiotowego obszaru, a także 
z przedstawicielami Izb Rolniczych. 

Z wyrazami szacunku,
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