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P ozw olenie w odnopraw ne
1. P o z w o le n ie w o d n o p ra w n e ja k o sz c z e g ó ln y rodzaj p o z w o le 
n ia em isy jn eg o
Przepisy ustaw y - Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. szczegółowo
regulują problem atykę pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto ustaw a Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. przewiduje obowią
zek posiadania pozwoleń w zależności od rodzaju wprowadzanych do śro
dowiska emisji. Ja k przewiduje ustawa, pozwolenia emisyjne są wydawa
ne na eksploatację instalacji powodującej wprowadzanie gazów (pyłów)
do powietrza, wytwarzanie odpadów, emisję hałasu, emisję pól elektroma
gnetycznych oraz wprowadzanie ścieków do wód, które to pozwolenie jak już wspomniałam - szczegółowo jest uregulowane przez Prawo wod
ne. W istocie o zakresie obowiązku posiadania pozwolenia rozstrzygają
przepisy dotyczące ochrony poszczególnych składników środowiska.1
Ustawa - Prawo wodne nie wprowadza definicji ustawowej pozwole
nia wodnoprawnego, wymienia jedynie przypadki, kiedy takie pozwole
nie jest wymagane przepisam i prawa.2 Z wody jako z „daru przyrody”
człowiek może swobodnie korzystać jedynie w granicach powszechnego
(rodzaj publicznego praw a podmiotowego) oraz zwykłego (swoiste upraw 
nienie właściciela wody) sposobu korzystania z wody.3 Rozwój cywiliza

1 Zob. A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2004, s. 256.
2 Zob. art. 122 ustaw y z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. N r 115, poz.
1229 ze zm.).
3 J. Rotko (red.), Prawo wodne. Komentarz, Wrocław 2002, s. 94; rozróżnienie
na pow szechne, zw ykłe i szczególne korzystanie z wód ma swoją podstawę
w ustaw ie - Prawo wodne. Art. 34 stanowi, iż każdemu przysługuje prawo do
pow szechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicz
nych, m orskich wód w ewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej i wód
morza terytorialnego. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania
potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, do wypoczynku,
upraw iana turystyki, sportów wodnych oraz am atorskiego połowu ryb. Po
w szechne korzystanie z wód jest jednak ograniczone i nie obejmuje np. wyci
nania roślin z wód lub brzegu czy wydobywania kam ienia i żwiru z potoków
górskich. K orzystanie zwykłe to natom iast korzystanie z wody, w tym wody
podziemnej, stanowiącej własność właściciela gruntu dla zaspokojenia potrzeb
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cji i techniki spowodował wykorzystywanie wody również na potrzeby
przemysłu, dlatego też zauważono potrzebę prawnego uporządkowania
korzystania z wody opartego na pozwoleniu wodnoprawnym.4
Prawo wodne z jednej strony wprost wymienia przypadki, w których
pozwolenie wodnoprawne jest wymagane, a z drugiej - wskazuje w innym
przepisie jakie działania nie wymagają takowego pozwolenia. Artykuł
122 przewiduje trzy przypadki, w których pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane. Po pierwsze, gdy chodzi o szczególne korzystanie z wody5, po
drugie - gdy nie chodzi bezpośrednio o korzystanie z wody, a jedynie
0 ochronę przed powodzią6, oraz - po trzecie - dziewięć innych przypad
ków, kiedy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane (np. piętrzenie wody
podziemnej, wykonywanie urządzeń wodnych). Ja k już wspomniałam,
Prawo wodne wymienia również sytuacje, w których pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane. Są to szczególne sposoby korzystania z wody
oraz inne czynności nie wymagające pozwolenia. Ja k zauważa J. Szałuchowicz, przepis ten jest zbędny ze względu na to, że art. 122 zawiera
wyliczenie sytuacji, z którymi wiąże się obowiązek uzyskania pozwolenia
1 wszystkie inne czynności nie wymienione w tym przepisie - w drodze
rozumowania logicznego - można uznać za zwolnione od tego obowiąz
ku.7 Przykładowo pozwolę sobie wymienić dwie sytuacje nie wymagające
pozwolenia. Pierwsza to wykonywanie pilnych prac zabezpieczających
w okresie powodzi. Podjęcie szybkich działań w okresie zagrożenia życia
i m ienia w czasie powodzi nie powinno budzić wątpliwości, ponieważ
tylko szybka reakcja na zagrożenie może uratować, bądź chociaż w ja
kimś stopniu zminimalizować negatywne skutki. Poza tym uzyskanie
pozwolenia w sytuacji, w której każda m inuta jest cenna powodowałoby
tylko zwiększenie zagrożenia. Druga sytuacja ma zupełnie inny charak
ter. A mianowicie, pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na ry
backie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych. To unor
m owanie wychodzi naprzeciw rekreacyjnem u połowowi ryb. Jed n a k
należy nadm ienić, że rybackie korzystanie z wód podlega kontroli na
mocy innych ustaw.

4
5

6
7

w łasnego gospodarstwa domowego oraz rolnego. Również i tu ustaw a przewi
duje ograniczenia, ponieważ nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziem
ną za pomocą deszczowni nie jest już zwykłym korzystaniem z wody. Z kolei
szczególne korzystanie z wody wymaga już pozwolenia wodnoprawnego.
Por. J. Szałuchow icz, N ow e prawo wodne z kom entarzem , Warszawa 2003,
s. 237.
Pkt 1 art. 122 § 1 powtarza w zasadzie art. 37 ustaw y - Prawo wodne, przy
czym art. 37 w szczególności wymienia, jakie przypadki korzystania z wody
należą do szczególnych sposobów korzystania z wody.
Zob. J. Rotko (red.), op.cit., s. 305.
Zob. J. Szałuchow icz, op.cit., s. 243-244.
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2. R od zaje p o zw o leń w od n op raw n ych
Artykuł 122 ustawy - Prawo wodne wymienia sytuacje wymagające
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jednak jak już wspomniałam,
m ożna wyróżnić za J. Rotką podział na przypadki, po pierwsze - gdy cho
dzi o szczególne korzystanie z wód, po drugie - gdy nie chodzi o korzysta
nie z wód, ale o ochronę przed powodzią oraz po trzecie - gdy chodzi
o inne przypadki wymienione w ustawie.8
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane n a szczególne korzystanie
z wody. Jest to zrozumiałe, gdyż taki sposób korzystania łączy się z pew
nymi zm ianami bądź to w środowisku (wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi) bądź też z wprowadzaniem pewnych specjalistycznych urzą
dzeń (korzystanie z wód do celów energetycznych). Szczególne korzysta
nie z wód określa art. 37 ustawy - Prawo wodne, wymieniając poszcze
gólne sposoby korzystania z wody. Dlatego też art. 122 przewidując
pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, jednocześnie
nie pow tarza niepotrzebnie uregulowania zawartego we wcześniejszym
przepisie ustawy.
Ja k wiadomo obszary bezpośrednio zagrożone powodzią powinny być
w szczególny sposób chronione. Wychodzi tem u naprzeciw Prawo wod
ne przewidując obowiązek uzyskania pozwoleń wodnoprawnych w przy
padku wykorzystywania takich obszarów. Pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowa
dzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów na terenach bezpośred
nio zagrożonych powodzią. To uregulowanie wydaje się logiczne, ponie
waż w przypadku powodzi może dojść do skażenia wód i gruntów, co
pociągnie za sobą katastrofalne skutki dla środowiska. Podobnie wzno
szenie obiektów budowlanych oraz wydobywanie kamienia, żwiru, pia
sku, innych m ateriałów oraz ich składowanie wymaga pozwolenia wod
noprawnego. Takie uregulowanie również m a n a celu ochronę terenów
zagrożonych powodzią oraz zapobieganie w razie powodzi zagrożeniu
życia lub m ienia ludzi. Konieczność wprowadzenia obowiązku uzyska
nia pozwoleń wodnoprawnych n a powyższe czynności wynika z w arun
ków przepływu wód powodziowych i ochrony przed powodzią oraz z ochro
ny przed zanieczyszczeniem środowiska.9
Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest ponadto n a szereg innych
jeszcze czynności wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt. 2-10. Można ogól
nie stwierdzić, że pewne rodzaje czynności będą wymagały pozwolenia.
Do takich czynności należy zaliczyć wprowadzanie do wód powierzch
niowych substancji ham ujących rozwój glonów czy wprowadzanie do

8 J. Rotko (red.), op.cit., s. 305.
9 I. Koza (red.), N ow e prawo wodne, Zielona Góra 2002, s. 123.
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urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczegól
nie szkodliwe dla środowiska wodnego. Powyższe uregulowanie ma na
celu ochronę wód przed skażeniem i zmianami mogącymi mieć wpływ na
żywe organizmy wodne. Podobny cel ma też wprowadzenie wymogu uzy
skania pozwolenia wodnoprawnego n a gromadzenie ścieków oraz odpa
dów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
jak również pozwolenie na rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie
nie objętym zwykłym korzystaniem z wód. Inne czynności wymienione
w art. 122 mają na celu ochronę przed nadm ierną ingerencją w natu ral
ną gospodarkę wodną co może doprowadzić do nieodwracalnych zmian.
W dwóch przypadkach pozwolenie wodnoprawne wymaganie jest na zmia
nę w stosunku do wód podziemnych.10
3. P o z w o le n ie w o d n o p r a w n e ja k o in s tr u m e n t r e g la m e n ta c ji
szc zeg ó ln eg o k o rzy sta n ia z w ód
Organam i właściwymi do wydawania pozwoleń wodnoprawnych są
starosta oraz wojewoda. Z tym, że ustaw a przewiduje rodzaj domniema
nia właściwości na rzecz starosty. Należą do niego wszystkie sprawy nie
zastrzeżone wyraźnie n a rzecz wojewody.11 Wojewoda je st uprawniony
do wydawania pozwoleń w sześciu przypadkach - jeżeli szczególne korzy
stanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych może znacząco od
działywać n a środowisko, pozwolenie na wykonywanie urządzeń wod
nych zabezpieczających przed powodzią oraz n a dokonywanie czynności
na obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią, n a przerzutu wody,
n a w prow adzanie do wód powierzchniowych substancji chemicznych
hamujących rozwój glonów oraz jeżeli szczególne korzystanie z wód lub
wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na terenach zamkniętych.
Ja k zauważa J. Szałuchowicz, pozwolenie wodnoprawne jest konsty
tutywnym aktem administracyjnym o wartości majątkowej nie przenaszalnej na inny podmiot czy też jednostkę organizacyjną. Ma charakter
rzeczowy, bo jest związane z przedsiębiorstwem lub nieruchomością, nie
zależnie od tego, kto jest ich właścicielem.12 Nasuwa się również pytanie
- czy jest to decyzja uznaniowa czy związana. W przypadku decyzji uzna
niowych organ kształtuje sytuację praw ną strony w ram ach swobody
przyznanej mu przez prawo. W przypadku decyzji związanych strona ma
upraw nienie przyznane przez prawo, a organ może jedynie te upraw nie
nia kształtować, kierując się wymogami interesu społecznego. Pozwole
nia wodnoprawne są zatem decyzjami związanymi, ponieważ jeżeli zain
10 Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na długotrwale obniżenie poziomu
zwierciadła wody podziemnej oraz na piętrzenie wód podziemnych.
11 J. Rotko (red.), op.cit., s. 366.
12 Zob. J. Szałuchowicz, op.cit., s. 238.

teresowany podmiot spełnia w arunki określone przez prawo wodne, musi
otrzymać pozwolenie.13
Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Nie budzi to więk
szych wątpliwości, ponieważ decyduje się w nim o uprawnieniach, a taka
decyzja wymaga wniosku zainteresowanego. Wniosek powinien odpo
wiadać wymogom form alnym przewidzianym dla tego rodzaju pism.
Przede wszystkim podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie oso
by, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wyma
ganiom określonym w przepisach szczególnych, w tym przypadku w prze
pisach Praw a wodnego.14
Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony. Jest to od
stępstwo od założeń Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczą
cych trwałości decyzji administracyjnych i ochrony praw nabytych. Jed 
nak tak a regulacja jest uzasadniona ochroną wód i dlatego też rewizja
pozwoleń wodnoprawnych co jakiś czas jest konieczna.15 Ja k zauważa
I. Koza, wydanie pozwolenia bez wskazania czasu obowiązywania uzna
ne jest za rażące naruszenia prawa powodujące nieważność takiego po
zwolenia.16 Artykuł 127 ust. 2 przewiduje wydawanie pozwoleń na szcze
gólne korzystanie z wód na okres nie krótszy niż 10 lat, chyba że strona
wnosi o krótszy term in. Od tej ogólnej regulacji możemy wskazać kilka
wyjątków, a mianowicie pozwolenie na wprowadzanie do wód, ziemi lub
do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje niebez
pieczne może być wydane na okres nie dłuższy niż 4 lata. Pozwolenia
wodnoprawne dotyczące wycinania roślin oraz wydobywania kamienia,
żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośred
nio zagrożonych powodzią może być wydane na okres nie przekraczający
5 lat. N atom iast bezterminowo wydawane są pozwolenia na wykonywa
nie urządzeń wodnych. Ustawa nakłada również na organy adm inistra
cji obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu
postępowania wodnoprawnego. Prawo wodne przewiduje obowiązek do
łączenia do wniosku również tzw. operatu wodnoprawnego w formie opi
sowej i graficznej.17 Należy również dołączyć decyzję o w arunkach za
13
14
16
16
17

Zob. szczegółowe rozważania na ten temat J. Rotko (red.), op.cit., s. 312 i nast.
Więcej na ten tem at pisze J. Rotko, op.cit., s. 336 i nast.
Zob. ibidem , s. 324-325.
I. Koza (red.), op.cit., s. 130.
Część opisowa operatu powinna zawierać oznaczenie zakładu ubiegającego
się o wydanie pozwolenia, jego siedzibę i dokładny adres, ponadto wyszczegól
nienie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, rodzaju urządzeń po
m iarowych oraz znaków żeglugowych, stanu prawnego nieruchom ości usy
tuow anych w zasięgu oddziaływ ania zam ierzonego korzystania z wód lub
planowanych do wykonania urządzeń wodnych, obowiązków ubiegającego się
o wydanie pozw olenia w stosunku do osób trzecich; pozwolenie również po-
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budowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych prze
pisów jest ona wymagana, natom iast jeżeli decyzja tak a nie jest wymaga
na, należy dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowa
nia przestrzennego, jeżeli plan ten został sporządzony, jak również opis
prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicz
nym, czyli w formie zrozumiałej dla osób nie będących specjalistami z za
kresu konkretnej dziedziny.18
Prawo wodne przewiduje zasadę zgodności treści pozwolenia wodnoprawnego z przepisami systemu obowiązującego praw a19 dlatego też art.
125 wymienia listę przepisów prawa i postanowień zawartych w aktach
administracyjnych, których nie może naruszać pozwolenie wodnoprawne.20 Treść pozwolenia nie może być sprzeczna z ustaleniam i warunków
korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód
zlewni. Pozwolenie w odnopraw ne powinno pozostaw ać w zgodności
z ustaleniam i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz w zgodności z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają istot
ne znaczenie dla gospodarki gruntam i, gdyż określają w sposób wiążący
społeczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomości, stanowiąc ogra
niczenie w dysponowaniu nieruchomością na dowolne cele według uzna
nia właściciela.21 Pozwolenie wodnoprawne nie może też naruszać wy
m agań ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz dóbr kultury wpisanych
do rejestru zabytków, wynikających z odrębnych przepisów.
Treść pozwolenia wodnoprawnego uzależniona jest od rodzaju dzia
łalności jak a m a być prowadzona na danym terenie. Dlatego też art. 128
wymienia tylko przykładowo elementy pozwolenia które powinny być
-winno zawierać charakterystykę wód objętych pozwoleniem , ustalenia w yni
kające z warunków korzystania z wód regionu wodnego, określenie wpływu
gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziem ne oraz sposób
postępowania w przypadku rozruchu, zatrzym ania działalności bądź w ystą
pienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń
wodnych w tych sytuacjach. N atom iast forma graficzna operaty powinna zaigrać plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową
terenu z zaznaczonym i nieruchomościami, usytuowanym i w zasięgu oddzia
ływ ania zam ierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urzą
dzeń wodnych, z oznaczeniam i powierzchni nieruchom ości oraz w łaścicieli,
ich siedzib i adresów, zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń
wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
schem at rozm ieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
a także schem at funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.
18 I. Koza (red.), op.cit., s. 142.
® J. Szaluchowicz, op.cit., s. 245.
20 I. Koza (red.), op.cit., s. 128.
21 J. Szaluchowicz, op.cit., s. 246.
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zawarte w konkretnym wniosku, np. pozwolenie n a wprowadzanie ście
ków do wód i do ziemi nie będzie określać ilości pobieranej wody czy
prowadzania określonych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła
wody w studni.22 Nie mniej jednak w pozwoleniu ustala się cel i zakres
korzystania z wód, w arunki wykonania uprawnienia oraz obowiązki nie
zbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności
i gospodarki.
Mając na uwadze charakter pozwolenia wodnoprawnego jako decyzji
administracyjnej związanej należy zauważyć, że wydanie pozwolenia po
winno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa jest szcze
gólnie skomplikowana - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.23 Ponadto od
decyzji w sprawie pozwolenie wodnoprawnego przysługuje odwołanie na
podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Z m iana oraz w y g a śn ięcie p o zw o len ia w od n o p ra w n eg o
Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli upłynął term in, na który było
wydane albo jeżeli zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwo
leniu albo w końcu jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń
wodnych w term inie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. O wygaśnięciu posta
nawia w drodze decyzji organ, który wydał pozwolenie. Taka decyzja ma
zróżnicowany charakter prawny. W przypadku wygaśnięcia w związku
z upływem term inu ważności pozwolenia, decyzja stwierdzająca wyga
śnięcie m a ch arakter decyzji deklaratywnej. Stwierdzenie wygaśnięcia
pozwolenia w skutek zrzeczenia się strony, m a charakter konstytutyw ny
i wymaga jej wniosku. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania u rzą
dzeń wodnych decyzja m a również charakter konstytutywny.24
Należy jednocześnie nie zgodzić się z J. Szałuchowiczem, który tw ier
dzi, że ustaw a przewiduje wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych z mocy
samego prawa, a więc wyłącznie z woli ustawodawcy, bez podejmowania
jakichkolwiek czynności przez zainteresowane strony. Jednak zrzeczenie
się upraw nień przez zakład nigdy nie może nastąpić z mocy samego pra
wa i niezbędny jest tu wniosek zainteresowanej strony.25 Ponadto art. 138
expressis verbis stanowi, że stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony.

2 Zob. szerzej J. Rotko (red.), op.cit., s. 329 i nast.
23 Zob. art. 35 ustaw y z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania adm ini
stracyjnego (Dz.U. Nr 30, poz. 168 ze zm.).
* Zob. szerzej J. Rotko (red.), op.cit., s. 348.
35 Por. na ten tem at J. Szałuchowicz, op.cit., s. 262.

76

Studenckie Zeszyty Naukowe N r 11

5. C o fn ięc ie lub o g ra n icze n ie p ozw olen ia
Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszko
dowania uregulowane zostało w art. 136. Ostateczna decyzja w tej spra
wie należy do organu właściwego do wydania pozwolenia, który biorąc
pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy może wydać stosowną decyzję.
G eneralną przyczyną cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia je st albo
naruszenie warunków pozwolenia przez uprawnionego, albo też zmiana
sytuacji w stanie wód lub przepisów, albo też niekorzystanie z pozwole
nia.26 C harakter sytuacji mogących być powodem u traty wszystkich lub
części upraw nień świadczy o tym, że jest to rodzaj kary za niedotrzym a
nie zakresu i warunków korzystania z wód, jak również warunków wy
konania urządzeń wodnych, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
Cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia z powodu naturalnego zmniejsze
nia zasobów wód podziemnych, nie stanowi kary, lecz jest skutkiem przy
czyn niezależnych.27 Zmiana przepisów może stać się podstawą cofnięcia
lub ograniczenia pozwolenia wskutek niemożliwości osiągnięcia pożą
danego stanu ochrony.28 Ja k trafnie zauważa J. Rotko, cofnięcie lub ogra
niczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania m a charakter
fakultatywny, organ może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie, ale nie musi.
Jest to decyzja uznaniowa, co nie znaczy, że dowolna. Ponadto na organy
adm inistracji nałożono obowiązek polegający na dokonywaniu z urzędu,
przynajmniej raz na 4 lata, przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na po
bór wody oraz n a wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń
kanalizacyjnych. Wyniki takiego przeglądu w przypadku stw ierdzenia
określonych uchybień, będą podstawą do wszczęcia postępowania o ogra
niczenie bądź cofnięcie pozwolenia.29
U staw a również przewiduje cofnięcie bądź ograniczenie pozwolenia
wodnoprawnego za odszkodowaniem w sytuacjach wyjątkowych, zwią
zanych z przyczynami wyższej konieczności. Jest to dopuszczalne, gdy
wykonywanie praw z pozwolenia narusza interes ludności, ochronę śro
dowiska albo za cofnięciem lub ograniczeniem przemawiają ważne wzglę
dy gospodarcze. Za naruszenie interesu ludności można uznać np. po
gorszenie jakości wody dla celów spożycia, naruszenie środowiska może
mieć miejsce natom iast w przypadku zachwiania równowagi przyrodni
czej. Na względy gospodarcze będzie można się powołać zawsze wtedy,
gdy emisje będę szkodliwe dla interesów majątkowych, bądź będą powo
dować ograniczenie w korzystaniu ze środowiska.30 U staw a przewiduje,
26
27
28
29
30

J. Rotko (red.), Prawo wodne. Komentarz, Wrocław 2002, s. 349-350.
I. Koza (red.), op.cit., s. 146-147.
J. Szałuchowicz, op.cit., s. 264.
I. Koza (red.), op.cit., s. 147-148.
Zob. J. Szałuchowicz, op.cit., s. 265.
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że odszkodowanie przysługuje od starosty jeżeli cofnięcie bądź ograni
czenie pozwolenia je st uzasadnione interesem ludności, od m arszałka
województwa jeżeli jest uzasadnione ochroną środowiska oraz od tego,
kto odniesie korzyść z cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia jeżeli takie
cofniecie lub ograniczenie jest uzasadnione ważnymi względami gospo
darczymi. Określenie wysokości korzyści oraz wskazanie, kto ją osiągnął
może być w praktyce niemożliwe, a przynajmniej bardzo utrudnione.31
6. P r z e jśc ie p raw i o b ow iązk ów zw iązan y ch z p o zw o len iem wodn o p ra w n y m
Pozwolenie wodnoprawne ma charakter rzeczowy, nie jest ono zwią
zane z osobą prowadzącą zakład - a z zakładem, bez względu na zmianę
właściciela. Wraz z przejściem zakładu na jego nabywcę przechodzą p ra
wa i obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Nabywca za
kładu wstępuje w prawa i obowiązki poprzednika, ale tylko w zakresie
poboru wody i odprowadzania ścieków. Inaczej przedstawia się sprawa,
gdy przedm iotem pozwolenia jest eksploatacja urządzeń wodnych. Jeżeli
taki stan rzeczy wydarzy się i zakład korzystający z urządzeń na podsta
wie pozwolenia wodnoprawnego staje się przedmiotem obrotu, to przeję
cie praw i obowiązków wynikających z treści pozwolenia udzielonego
poprzednikowi nie przechodzi automatycznie na następcę prawnego za
kładu. Następca m a obowiązek wszcząć postępowanie o przeniesienie na
niego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia dotychczas udzie
lonego, a dotyczących instalacji. Przeniesienie tych praw i obowiązków
jest możliwe tylko wówczas, gdy nabywca daje rękojmię prawidłowego
w ykonania obowiązków.32
7. P o z w o le n ie zin teg r o w a n e IPPC (In teg ra ted P ollu tion Preven

tion a n d C ontrol)
Podstawą wprowadzenia obowiązku uzyskania pozwolenia zintegro
wanego jest Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. doty
cząca zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwa
na D yrektyw ą IPPC. W Polsce dyrektyw a ta została transponow ana
ustaw ą - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pozwole
nia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjono
wanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przy
rodniczych albo środowiska jako całości. Gałęzie przemysłu podlegające
obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego to między innymi:
31 Ibidem , s. 265-266.
2 J. Szałuchow icz, op.cit., s. 261-262.
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hutnictwo oraz przemysł metalurgiczny, przemysł mineralny, przemysł
chemiczny czy gospodarka odpadami.
Podobnie jak w przypadku pozwoleń wodnoprawnych pozwolenie zin
tegrow ane jest wydawane przez wojewodę w przypadku instalacji mo
gących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obo
wiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko oraz przez
starostę - pozostałe instalacje.
T erm in uzyskania pozwoleń zintegrowanych jest różnie unorm owa
ny. Przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność (po 30 czerwca
2003 r.) pozwolenie powinni uzyskać, aby móc rozpocząć działalność,
pozostali do 1 stycznia 2004 r. (z możliwością przesunięcia term inu naj
później do 30 października 2007 r.) oraz do 31 grudnia 2010 r. - zakłady
z listy derogacyjnej.
Isto ta pozwolenia zintegrowanego polega n a objęciu pozwoleniem
wszystkich emisji do środowiska. Jest to korzystne rozwiązanie ponie
waż jednym pozwoleniem objęte są wszystkie emisje oddziałujące na śro
dowisko. Jednocześnie zakład starający się o pozwolenie zmuszony jest
do poszukiwania najlepszych dostępnych technik (BAT), czyli najbar
dziej efektywnych oraz zaawansowanych technologii i metod prowadze
nia danej działalności, aby w jak najmniejszym stopniu negatywnie wpły
wać n a środowisko.
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