
ROZPORZĄDZENIE NR 17/2016
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

z dnia 19 grudnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego 
Środkowej Wisły

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły 
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1249 i poz. 3758, Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1408 i poz. 
4250, Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3449 i poz. 9450, Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1284 i poz. 3744, 
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1641 i poz. 4515, Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2662 i poz. 7353, Dz. 
Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 1327 i poz. 3642, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2240 i poz. 6907, 
Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1204 i poz. 3237, Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 2264 i poz. 5948, Dz. Urz. 
Woj. Świętokrzyskiego poz. 1332 i poz. 3353) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie ustala warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły, zwane dalej 
„warunkami”.”;

2) w § 3 uchyla się pkt 3 i 4;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Cele środowiskowe dla każdej jednolitej części wód powierzchniowych, zwanej dalej JCWP, 
i każdej jednolitej części wód podziemnych, zwanej dalej JCWPd, ustalone są w Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. 
z 2011 r. Nr 49 poz. 549).”;

4) uchyla się § 5;

5) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zróżnicowane wymagania potrzeb zachowania ciągłości morfologicznej płynących wód 
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne jednolite części wód, niezbędne do zapewnienia 
składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadającym dobremu stanowi lub 
potencjałowi ekologicznemu, w zależności od rodzaju cieku. Cieki szczególnie istotne oraz cieki istotne 
dla regionu wodnego Środkowej Wisły określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.”,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295 
oraz z 2016 r. poz. 352 i poz. 1250.
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Piętrzenie i retencjonowanie wód na pozostałych ciekach nie może pogarszać ciągłości 
morfologicznej.”;

6) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla pozostałych – wielkości ustalonej jako iloczyn współczynnika „k”, zależnego od typu 
hydrologicznego cieku oraz powierzchni jego zlewni w przekroju zamierzonego korzystania z wód, 
i wielkości średniego rocznego niskiego przepływu (SNQ) w tym przekroju JCWP:

a) zestawienie wartości współczynnika „k” dla profilu zamykającego JCWP określa załącznik 
nr 7 do rozporządzenia,

b) wartości współczynnika „k” dla tego samego cieku pomiędzy przekrojami, o których mowa 
w załączniku nr 7, przyjmuje się na podstawie interpolacji liniowej proporcjonalnie do 
powierzchni zlewni.”;

7) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych”;

8) w § 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dopuszcza się lokalizowanie nowych zrzutów ścieków lub zwiększenie ilości wprowadzonych 
ścieków lub zwiększenie ilości wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń do odbiornika o stanie lub 
potencjale ekologicznym co najmniej dobrym jeżeli nie spowoduje to przekwalifikowania jego stanu lub 
potencjału do gorszego z powodu zmiany wartości wskaźników biologicznych i fizykochemicznych.

2. Dopuszcza się lokalizowanie nowych zrzutów ścieków lub zwiększenie ilości wprowadzonych 
ścieków lub zwiększenie ilości wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń do odbiornika o stanie lub 
potencjale ekologicznym poniżej dobrego jeżeli nie spowoduje to pogorszenia w miejscu zrzutu 
zanieczyszczeń wartości tych parametrów fizykochemicznych i substancji priorytetowych, które 
zdecydowały o złym stanie wód.”;

9) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. JCWP rzeczne zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych ustalone są w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.”;

10) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. JCWP jeziorne zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych ustalone są w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2016 r.

 

p.o. Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie
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