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ROZPORZĄDZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
z dnia 17 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty
Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1121)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia
2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty1) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się ust. 2;
2) w § 2 po wyrazach „dorzecza Odry” dodaje się przecinek oraz wyrazy „przyjętym w drodze przepisów
odrębnych na podstawie ustawy Prawo wodne”.;
3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie ograniczają ustaleń dotyczących uwarunkowań korzystania
z wód wynikających z przepisów innych ustaw i aktów normatywnych.”;
4) w § 4:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,
b) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) bezpośrednim odprowadzaniu wód z odwodnienia gruntów oraz wód opadowych lub roztopowych
ujętych w systemy kanalizacyjne – należy przez to rozumieć sposób odprowadzania wymienionych wód,
eliminujący lub ograniczający w sposób stały i docelowy naturalny, gruntowy charakter ich odpływu do
płynących wód powierzchniowych lub mających do nich ujście rowów;”,
c) w ust. 2 wyraz „warunkach” zastępuje się wyrazem „rozporządzeniu”;
5) w § 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku braku bezpośrednich danych obserwacyjnych przepływów, o których mowa w ust. 5
pkt 1, dopuszcza się możliwość określenia przepływów charakterystycznych będących podstawą
wyznaczenia przepływu nienaruszalnego na podstawie zlewni analogowej posiadającej wymagane okresy
obserwacji.”;
6) uchyla się § 10;
7) § 11 otrzymuje brzmienie:
1)

Rozporządzenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego 2014.1131, Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
2014.810, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2014.1598, Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2014.949, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
2014.1393, Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2014.1974, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2014.2129, Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 2014.1557.
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„§ 11. Szczególne korzystanie z wód nie może powodować, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,
redukcji przepływu w ciekach naturalnych poniżej wielkości określonych w § 5 ust. 2, z wyłączeniem
okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5.”;
8) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się bezpośrednie odprowadzanie wód z odwodnienia gruntów oraz wód opadowych lub
roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne, jeżeli zastosowano rozwiązania minimalizujące utratę
naturalnej retencji lub spowolniające odpływ odprowadzanych wód i przywracające w możliwym zakresie
naturalny, gruntowy charakter ich odpływu.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą ścieków z odwodnienia zakładów górniczych
w okresie eksploatacji złoża oraz wód z odwodnienia budynków, budowli i wykopów budowlanych.”,
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Ograniczenia w bezpośrednim odprowadzaniu wód nie obowiązują, jeżeli:
1) jest ono kontynuowane na warunkach pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia, lub na warunkach decyzji legalizacyjnej, obejmującej urządzenia odwadniające
wykonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;
2) ze względu na uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia lub założoną jego funkcję nie jest możliwe
zastosowanie wykonalnych technicznie lub uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań, o których mowa
w ust. 1.”;
9) w § 13 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) ograniczenie, o którym mowa w pkt 2, dotyczy również uprawnień użytkowników
z wód podziemnych w ramach zwykłego korzystania.”;

korzystających

10) w § 14 w ust. 2 w pkt 2 spójnik „i” zastępuje się spójnikiem „lub”;
11) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 1. Dopuszcza się w granicach aglomeracji wprowadzanie ścieków z własnego gospodarstwa
domowego lub rolnego do ziemi w granicach gruntu, stanowiącego własność wprowadzającego,
oczyszczanych w indywidualnych systemach oczyszczania ścieków, o ile technologicznie zapewniona jest
możliwość poboru próbek tych ścieków, w celu kontroli czy ścieki te odpowiadają warunkom, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, określonym przepisami odrębnymi na podstawie
ustawy Prawo wodne.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy wprowadzania ścieków do ziemi z indywidualnych
instalacji oczyszczania ścieków wybudowanych lub co do których zgłoszono zamiar budowy przed
wejściem w życie rozporządzenia.”;
12) uchyla się § 20;
13) uchyla się § 21;
14) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Dopuszcza się, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, użytkowanie istniejących budowli
piętrzących bez spełnienia wymagań, o których mowa w § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1 pkt 1, w zakresie
określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, które zostało wydane przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, pod warunkiem dostosowania budowli do określonych w nim wymagań do terminu
określonego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym w drodze przepisów
odrębnych na podstawie ustawy Prawo wodne.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.
Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Magdalena Żmuda

