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936. 

Ustawa wodna 
z dnia 19 września 1922 r; 

CZĘŚĆ PIERWSZI\ 

O prawie własności wód1 
. Rodzaje wód. 

Rrt. 1. Wody są albo publiczne, albo prywatne: 
Pierwsze stanow : ą w :asność publiczną (część dobra 
publicznego), drugie są własnością prywatną. 

Wody publiczne. 

Rrt. 2. (1) Wszystkie wody SCJ publiczne, o ile 
l mocy niniejszej ustawy (art. 4) cłlbo wskutek szcze· 
gólnych tytułów prawnych nie stanowią własności 
prywatnej . . 

(2) Na wodach publicznych, nie można naby
wać ani praw własności, ani innych praw prywatnych, 
oprócz upra \Vn ień, przewidzianych niniejszą ustawą. 

. (3) Woda, odprowadzona z wody publicznej 
z obowiązkiem doprowadzenia jej do tej samej albo 
innej l ody publicznej, pozostaje wodą publiczną. 

Zamiana na wody publiczne. 

Rrt. 3. (1) Prywatne wody płynące I JezIora 
mogą być w drodze ustawodawczej zaliczone do ka· 
tegorji wód publicznych w interesie publicznym. 

(2) Jeżeli wskutek tej zmiany zajdzie potrzeba 
obciążenia służebnością lub wywłaszczenia gruntu, 
poszkodowany otrzyma wynagrodzenie od Państwa. 

(3) Jeżeli dotychczasowe użytkowanie wody 
lub łożyska przez uprawnionego zostanie zmienione 
lub uszczup lone, otrzymuje on odszkodowanie. Od 
tego odszkodowania należy odliczyć ciężary, jakie 
dotychczas ponosił uprawniony. 

Wody prywatne, 

Rrt. 4. Następujące wody należą do właściciele 
gruntu z samego prawa, o ile temu nie stają na 
przeszkodzie prawa, nabyte przez inne osoby: 

a) woda z opadów atmosferycznych; 
b) woda, zawarta w znajdujących si~ W JegO 

gruncie jeziorach, stawach, sadzawkach, stud· 
niach i innych zbiornikach, tudzież w wodo .. 
ciągach, kanałach i rowach; 

c) woda podziemna, znajdująca s i~ w jego grun~ 
tach, i źródła, wypływające na powierzchni 
jego gruntów, z wyjątkiem źródeł mineral· 
nych, podlegających mon9polowi, i wód ce
men towych, objętych zastrzeżeniami górni~ 
czemi; .{ 

d) odpływy z powyższych wód, dopóki nie spły. 
ną na cudzy grunt albo do cudzej wody pry~ 
watnej lub 40 wody publicznej. 

Przynależność wód prywatnych. 

Rrt. 5. (1) O ile nic innego nie zostanie udo· 
wodnione, płynące wody prywatne uważać należy za 
przynależne do tych gruntów, przez które, albo mię .. 
dzy któremi przepływają. 

(2) Granicę własności prywatnych wód płyną .. 
cych oKreśla między gruntami nadbrzeżnemi: 

a) leża,cemi po przeciwległych brzegach - linja, 
biegnąca środkiem wody przy stanie zwyczaj
nym (średnim) ; 

b) przyległemi-linja , idąca prostopadle od punk
tu przecięcia ich granicy z Iinją brzegu (art. 6) 
do wyżej oznaczonej Iinji środkowej. 

(3) Sposób oznacze nia zwyczajnego (średniego) 
stanu wody określi rozporządzenie Ministra Robót 
Publicznych. 

(4) Na wodach granicznych sięga własność oby
wateli polskich, o ile stosunki włas ności nie zostały 
inaczej uregulowane, do granicy Pańs wa. 

(5) Powyższe postanowienia , stosują się także 
do jezior, nie należących do wód płynących, o ile 
własność w inny sposób nie została ureg ulowana. 

Linja brzegu. 

li.rt. 6. (1) Granicę między łożyskiem wody 
a przyIegłemi gruntami oznacza się, gdzie jest wy
raźna krawędź brzegu, według tej krawędzi , zresztą 
według granicy porostu traw, o ile zaś ta granka 
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.Iezy 'Powyżej zwyczajn ego (średniego) stanu wody
wedlug tegoz stanu wody. 

(2) Linja brzegu może być ustalona przez wła
tdz~ wodną w ra zie potrzeby po wysłuchaniu wła ści· 
tCle li :gruntców nadbrzeżnych i innych osób interesQ
~ranych . łnteiesowan i mogą zażądać ustalenia linji 
/brzegu na koszt własny. 

(3) W razie zmiany łożyska wody może być 
linja brzegu pono wnie ustalona. 

(4) Linję brzegu ustala władza wodna na pod
stawie P ~:)$ tęFowan i a, które przeprowadzi według po
stanowierl części szóstej niniejszej ustawy. Usta, 
lenie to nie prlesądza jed nak dochodzenia prawa, 

\ opartego na tytule prywatno-prawnym, na zwykłej 
drodze prawa. 

Przyml!liska na wodach płynących. 

.f\ rt. 7. (1) Przymuliska, powstające stopniowo 
l ' niepostl'le"Żenie przy grunta ch nadbrzeżnych wód 
płyn ą cych, zarówno jak .i odsypiska, jakie tworzy 
woda płynąca, oddal aj ąc się niepostrzeżenie od je
d nego brzegu, a przenosząc na dru gi , przypadają na 
rzecz właścici eli nad brzeżnych w granicach , określo
nych wa rt. 5, ust. 2, punkcie b, z obowiązkiem po
zostawienia ścież ki lu b drogi holowniczej wzdłuż rzek 
żęg l ownych i spławnych . 
, (2) To samo stosuje się do powiększenia grun
tów nad :' rzeżr,ych, powstałego skutkiem naturalnego 
o bni:i:enia zwiercia(:lIa wody. ł 

(3) Prawo to nie dotyczy odsypisk morskich, 
które stanowią własność Państwa. 

Przymuliska na jeziorach i stawach. 

I\rt. 8. (1) W jeziorach i stawach, które n ie 
należą do właścicieli nadbrzeżnych, przymuliska i po
wie rzchnie przybrzeżne, osuszone wskutek obniżen i a 
zwierciadła wody, pozostają w dotychczasowych gra
nicach własnością właścicieli jezior i stawów. Muszą 
oni jednak zezwolić właścicielom nadbrzeżnym na 
dostę p do wody, o ile to jest konieczne do wyko
nywania zwykłego użytkowania w dotychczasowym 
zakres ie . 

(2) Natomiast właści ciele jezior i stawów nie 
nabywają żadnego prawa do gruntów nadbrzeżnych, 
jakie woda pokrywa podczas wylewów. 

Odsypiska i gruńty. uzyskane przez regulację. 

Rrt. 9. (1) Grunt, uzyskany wskutek budowli 
regulacyjnych między linją brzegu a bu dowlam i re
gu la cyjne mi, tudzież łożyska wód płynących, odci"'te . 
przekopami, przypadają tym, którzy ponoszą koszty 
przedS i ębio rstwa. " 

(2) Skoro cel regulacji został osiągnięty, grunty 
te i odsypiska muszą być odstą pione właścicielom 
gruntów przyległych na ich ż ąda nie za zwrotem war
tości, jeżeli nie są pot17ebne d o żeg l u gi albo do 
umocnie rda brzegów albo też do produkcji materja
łów dla robót regulacyj nych. 

(3) J eże li względy publiczne tego wymagają, 
może władza wodna zobO'.viązać nabywców gruntów 
do odpowiedniego ich użytkowania. 

Oderwiska. 

I\rt. 10. J eżeli przez s ił ę żywiołową (wodę, za
padniE:c ie ziem i. usuwisko sto l~ u górskie go) znaczna 
i hitwa do rozpoznania część gruntu zostan ie oder-

wana od brzegu I przerzucona do obcego gruntu, 
polożonego niżej . lub na brzegu przeCiwległym, to 
właśc i ciel poprzedni (I'1oże własności swej dochodzić, 
lęcz skargę o to w ciąg u 2 lat wytoczyć jes~ obo
wicpany. Po upływie tego term inu skarga jego jest 
niedopuszcza lna, chyba by właściciel gruntu, z któ
rym część oderwana zostala połączona, nie objął go 
jeszcze w posiadanie. 

Wyspy. 

I\ft. 11, (1) Wyspy, tworzące siEl na wodach 
prywatnych, ne leżą do właścici eli nadbrzeżnych w gra
nicach, o kreś l onych wart. 5 us tępie 2. 

(2) Wy"py. tworzące s i ę na wodach pubJicz. 
nych, stanowią dobro publ iczne. 

f\rt. 12. Jeżeli woda ' płynąca, tworzClC sobie 
nowe ramię, przecina i okrąża grunt właśc i ciela nad
brzeżnego i czyni z tegoż Hruntu wyspę, to właści
ciel zachowuje własność swego gruntu, choćby na
wet wyspa utworzyła się na ~zece " publicznej. 

Opuszczone łożysko: 
a) wody płynącej. 

I\rt. 13. (1) Jeżeli woda pu bliczna opuści do
tychczasowe łożysko i utworzy nowe. to nowe łoży
s ko staje się dobrem p ublicznem. Dotychczasowi 
właściciele gruntów, zaj~tych pod nowe łożysko, mo
gą żądać w drodze administracyjnej w ciągu jednego 
roku od zaszłej zmiany, aby ich odsz kodowan o opu
szczonem łożyski em w stosunku do powierzchni za
branego im gruntu, lub jego wartpścią. 

(2) Jeżeli woda prywatna opuści dotychczaso
we i utworzy nowe łoż y sko, woda ta staje się wła
snością właścicieli gruntów nadbrzeżnych. Włęścl
ciele opuszczonego łożyska i dotychczasowi właści. 
ciele nowego łożyska, właściciele n adbrzeżni, po· 
prżedni i nowi, właściciele wody, jako też wszyscy 
inni, kt,órzy poprzedniO m ieli prawo -do wody i do 
łożyska nowej wo"dy płynącej , są uprawnieni, a to 
wszyscy, lub każdy z nich do przywrócenia stany 
pierwotnego w ciągu roku. 

b) jeziora. 

Rrt. 14. (1) Łożysko opuszczonego Jeziora na
leży do właścic ie li jeziorc; w s tosunku do przysługu
jącego każdemu prawa własnOŚC i . 

(2) Jeżeli u dz i a ły własn ości nie były oznaczo
ne, łożysko opu~zczo .. ego jeziora ma być rozdzielo
ne miedzy właścici eli brzegów, wedłu g zasad, prze
pisanych wart. 5 ust. 2. 

Ochrona brzegu. 

I\rt. 15. Każdy właściciel gruntu ma prawo 2';a!' 

bezpieczać swój brzeg przed podmywaniem wody 
pły n~cej . Nikomu atoli nie woln o zakładać takich 
budow li i pl antacj i, któreby mogły zmien ić bieg wo~ 
dy, albo szkodzić żegludze, za kładom wodnym l\Jb 
innym cUQzym prawom. 

Usuwanie przymulisk i wysp. 

F\rt. 16. (1) Dla ułatwieni a żeglugi i spławu, 
tudzież dla przywrócenia zwy k łego biegu wody, mo
że władza wodna zarządzić usunięcie przymulisk 
i przekopan ie wysp . 
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(2) Z2I usunie:cle przymulisk i przekoptln ie 
wysp na wodach put)liczn\'ch nie mog~ właściciele 
żądać odszkodowan ,a, chyba jeżeli posi adali przymu
lisko lub wysp~ dłużej niż lat trzydzieści i używali 
ich pod uprawę. 

Ograniczenie prawa rozporządzania wodą prywatną: 

a) wodą opadową I odpływem , ze tr6deł. 

Hrt. 17. (1) Właś ciciel nie może zmieniać 
kieru nku odpływu zbierającej się na jego gruncie 
wody o padowej, an i odpływu ze źródi:! Ze szkDdą 
gruntu ó iiej pol ożonego. 

(2) Właścicielowi gruntu niżej polożonego nie 
wolno wstrzymywać naturalnego odpływu ze szkodą 
gruntu wyżej położonego. 

(3) Zakaz, przewioziany w ustępie 1, nie doty
'czy zmiany odpływu, s powodowanej zmianą gospo
darczego użytkowania gruntu (zmianą kierunku orki, 
stawianiem budynków i ogrodzeń lub innem! gospo
darczemi zarządzeniami). 

(4) Na właścicielu ciąży obowiązek usuni~da 
przeszkód i zmian w odpływie wody. powstałych na 
jego gru ncie wskutek przypadku lub działania osób 
trzecich na niekorzyść wyżej, \Vzgl~dnie niżej leżą
cych gruntów. 

b) wodą jezior. 

Rrt. 13. (1) Właściciel jeziora, nie na1eil.'lcego 
do wody płynącej, nie jest uprawniony spu szczać go 
lub jego zwierciadła tak obniżać, iżby przez to stan 
wód gruntowych uległ zmianie ze sz kodą innych, 
chyba że to jest potrzebne dla zwykłego odwodnie
nia gruntów. 

(2) Rpwnleż nie wolno właścicielowi wpuszczać 
do jeziora wody i innych cieczy, lub wrzucać stalych 
lub mulistych materjl, które mogl\ wodę ze szkodą 
dla innych zanieczyś cić. 

c) 'Wodą podziemn2l. 

Rrt. 19. (1) Właś ci ciel gruntu nie może stale 
zebierać do użycia i zużycia większej il ości wody 
podziemnej, nii to jest potrzebne do użytku domo
wego i do gospodarstwa, gdyby przez to: 

1) zakład wodociągowy lub ' żródlo, użytkowene 
przez kogo innego, zosta ły pozbawione wo,
dy, lub wydajność ich istotnie została zmniej
szona, 

2) dotychczasowe użytkowanie cudzego gruntu 
zostało uszczuplone, , 

3) stan wody płynąc ej lub jeziora tak został 
zmieniony, iżby inni w wykonaniu swoich 
praw zostali przez to ukróceni. 

(2) Właściciel gruntu nie ma prawa: 
1) pięt rzyć wody gruntowej doli{lY za pomocZl 

podziemnych urządzeń, 
2) wprowadzać lub wpuszczać ,do ziemi takich 

materji, któreby zanieczyszczały wodę pod
ziemną, wod.ę płynącą lub jezioro ze szkodą 
dla Innych. 

(3) Przepis ustępu 2 punktu 2 nie ma zasto
sowania do nawożenia gruntów; 

Intabulacja. 

, Rrt. 20. Łożyska wód publicznych i prawa pry
watne na wodach publicznych mogą być wpisane 
do kSiztg hipotecznych (gruntowych) za zezwoleniem 
włAdzy wodnej II instancji. 

CZĘŚĆ DRUGA 

O użytkowaniu wód. 

ROZDZlf\l I. 

Clzytkowanle powszechne. 

Powszechne użytkowanie wód publicznych' I prywatnycb, 

Art: 21 . (1) W6d publicznych wolno k l.lżdcmu 
bez osobnego pozwolenia wladzy UŻyWl1Ć w spos6b 
zwykły, nie wykluczają~y takiego samego użytk~wa
nla przez innych: do kąpieli, mycia, prania, pojenia 
i pławieni a, jeżdżenia łodzią , ślizgania się oraz czer
pania wody ręcznemi naczyniami dla gospodarstwa 
domowego. Z tern samem ograniczeniem wol no 
kaidem u odprowadza': do publicznych wód płyną
cych wodę zwykłą lub zużytą, pochodzącą z gospo
da rstwa. Pod to postanowienie nie podpada jed nak 
odprowadzenie wód, zanieczyszczonych za pomocą 
wspólnych urządzefl (l<analizacji). Przez powyższe 
używanie nie można naruszać an i b iegu i j a kości 
wody oraz brzegów, ani też uwłaczać cu dzemu pra
wu, a ni wyrządzać komukolwiek szkody. Przytem 
muszą być zawsze zachowane przepisy policyjne 
I może to sit: odbywać tyl ko w miejscach, do tego 
przeznaczonych, przy użyciu do~wolonych w tym ce
lu dostępów. , ' 

(2) To samo stosuje s i ę do n 2l turalnych pły. 
nących wód prywatnych; jednakże jazda łódkami 
I ślizgawka o ty ie są dopuszczalne, o ile to dotyc.h
czas bylo w użyciu. 

(3) Powyższe pqstanowienia nie mają zastoso
wania do stawów, sztucznie utworzonych przez roz
szerz.en ie łożyska wody prywatnej. Również jest wy
kluczone powszechne użycie prywatnych wód płyną
cych, z wyjątkiem do żeglug i i spławu, w mięjscach, 
gazie wody te przepływają przez podwórz~, ogrody 
I parki. Wreszcie władza wodna może w każdej 
chwili wzbronić powszechnego używania na zbiorni
kach wodnych i jakkh jeziorach, z których wyply- \ 
wają wody prywatne. 

(4) Do wydobywania roślin, pni drzewnych, 
mułu, ziem!, piask.u , żwiru, kamieni i lodu z łożyska 
wód publicznych potrzebne jest zezwolenie władzy 
wodnej z wyjątkiem s pecjalnych uprawnień tudzie ż 
wydobywania tych przedmiotów bez osobnych urzą
dzeń dla potrze b gospodarczych. W wodach pry
watnych jest do tego uprawniony tyiko właściciel 
z zastrzeżeniem nabytych praw osób trzecich, o ile 
to może się odbywać bez szkody dla innych, zwłasz
cza ze wzgl~du na głębokość łożyska i bezpieczeń
stwo brzegów. 

Zakaz wstrzymywania. zanieczyszczania i marno
wania wody. 

Rrt. 22. (1) Zabrania się wrzucania do wód ziemi, 
pias1w, żużli. kamieni, ;drzewa, stały ch lub mulistych 
materji i padliny, tudzież skladania tak~A przedmio
tów na brzegach wód płynących, jeżeli istnieje nie
bezpieczeństwo, że mogą być przee wodę zebrane 
i wstrzymywać jej odpływ. Zabrania się również , 
wpuszczania do wód takich rzeczy i wrzucania ta
kich p rzedmiotów i materji, które, choćby nie wstrzy
mywały odpływu wody, mogłyby spowodować jej 
szkodliwe zanieczyszczenie. Na wyjątki od tego za
kcz;u mote Je&wollć władza wodni, Jllteli skutkiem 

" 
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tego nie powstanie stk~ciłlwe Wstrzymanie odpływu 
lub zanieczyszczenie wody. 

(2) Zabran ia SIę takiego użyWania Istniejących 
urządzeń do piętrzenia, doprowadzania i odprowa
dzania wody; które by f:>oWtjd6wało marnowanie lub 
bezużxteczne ",i~trlenie wody ze szkodq dla innych. 

(3) Przepis ustępu 1 nie dotytży podawania 
p6kl!ltmu ala ryb oriu naważenia' sztu<zżny::h st~wóW 
na wodach płynących, jeśii stawy te służq do hodo
wli t pti~cfjówanla ryb. WUit:!ża wodna maże jednak 
teg6 . labto.rlie, jeżeliby ~o mogł? spewtldowac SZKO" 
dllwe tlla ltiliyth żarii~tląsz<lzenIe wody: 

(4) tJstal enie faktLl 1;zktidll1liego z~hl eciystcże" 
. nI! woEly riele źy t1G wladży Wbdl1l:!j; Moż~ ona że
, twólie fU Wyjątki ód j3bwyżsżych zakazów. Gelył:jy · 
j~t:1nak pf!@t bHti~ t~żwbl~f1I~ miiHo być J UUdftlohe 
UŁttymiHlil:! wat! płyfl~eycli; rTlbif1e IN f\lm wYfHldlUi 
lldżielić ge j ~clYilH~ za tgotlą obówil1zdnytH tło utfiy' 
li'1aHlii. WItWźa wai:lńa h1óze w~jątkówó" aż do ód· 
wołafiii!l , lldz i elić t e twole rt ia na mbtzet1iE! lriu i 1t6.a . 
t\(jpi \rt \"odacn płynącydl tam, gdżie Iia ufzqdidflle 
o~5btiych Cpł8w do ri1bczehia rtJlejscbwe warufiki ' 
fUl! pezwalają. Zeiw61ehle władzy wt)t! hej pdtostaje 
bez: wpływ' L1 ha (:)dpowi~diialnóś(:z tytn. któfym źb' 
śłał6 Lld ~ ielol'te, za stK.adY. wynikłe i ddtwolbłiefl~ 
tlzytk8wal1ia 

OgraniczenIe i zakaz utywanla wód PłYft~@yct'l; 

, ~r't. ag.. WIZldz~ wodna jest uprawniana ęs~a
nlezy~ lub i<!kazac oiywania wody płynącej , §dy uży· 
wanie nie jest oparte na spec.llllnem prawi ę,. elbo rta 
przepisach q użytkowan iu Iłewsze~hnem: Takie za
rzqd;z;enia Wihny być uzasadnione. 

Zezwolenie władzy 

Aft., 2.ł! (1) Wźiiószeflle nowych , lub is€o~~a 
tfuiana isŁfiil~Jący~h bUdowli \tv wpdaGh plyną€:ycti 
wymaga poz~olenie władzy wodnej. , 

. (2) t:.elem IJtrżymimia wbln ~go odpływu móie 
wł2'Jtłża wódóa postCl nowlć, aby na wdda Gfi nahifal· 
nrch, płyną~Y7,h . sta,~i an.e by~y u,rz,\d~enia, vi 'p~~w~yrti 

. óash~~le ol!! hnJI brzSgu tyl ltib ta Jej zezweli!!m&m. 

Wpuszczanie cleozy Clo wód płynąćyóii. 

Aft 26. (1) Kt6 tNć@ \\ladę lu'b lfi e , ci~ai!! 
p6t/l!ld ifil21rt; t'bws:teel1fh:lg6 u~ytkóW2irlid dd wód 6tł~ 
pta\Nat:H~a~i musi d r~ rh tJf:J t źed R!d fa \\1 iad bmic Wł21tl i~ 
W9QhCj, (idy w/lidia ta jt:!§,t zdatlla, że pt6J~ ~taWa.fl@ thO 
~tJ~fó\fłaclz~hiu sprzeti Wl aj~ sl~ Włgl~dj .pt:; ll t Yj f1@ 
Itlb 6~I'i3 fiićz~tlia , pfiewidzHlfie Iilnlć!ist& ustawai tfta 
zabronić odprowadzenia z podaniem ~tJwddaw. 
W przeciw,nym r~zie winna władza oZTJajmić dono· 
sząc@h'ill , że ź jej ~tr(ji1y' riierrlll pflMtkB6 d5 6C! pro · 
wad zenia. Wladza Wodha móże równ ież wskazać 
śmd ld taretlt::te, ptl IUary f:lh !a!>ttasswaniU G6rnl~ swój 
iaka~l 

(2) Pri~d otr1!Yirl~liiem ł:lzha j li1 ienła (mn, 1) 
~rIH: prtE!d ta!3hosow eri l ~m wslHHly€H pti~z wt ; iH~ 
W13ifn1\ śti3aków ż c!l fadtzych , odpr(jwaaźenli! Wesy IU9 
ihl1yiZh cie~zy jE!st WzbranidM. 

(3) ~t~eptsY te nie rIlllją zasłosoWania, gdy 
~r&wd n('l oti~rtlWad±enl ~ \vtld jł uzy:skil n ~ ióstało l1a 
J3ód1Hawle lei , o l ~fii'{j \Haściwl:j \vUI.l3iY, lub gay l§,f ~ 
nicJła vi dńiu w~j§tia VI życie nlt1l ~Jsi§j ustawy, ~ fil~ 
tbśtał6 putai rlllł titlly lón~; 

OtłpowledzlalhMe :tli zl1nie(!:tyś:tćfilhie Wody. , 

Art. 26. (1) Źa szkedy, ~{tóre powstają s~ut .. - , 
kłem niEidolwak~hego z8 1iieczyszGzenia wód; odpo- .. i 
wiada przedsiębiorca zakładu, z którego PQ~hodzl 
zanieczyszczenie Przedsi~biorca nie ponosi odpowie." 
dZialMśti; jeleli dla t~pol3i~żen'!ł llBni~H\tys!,"!eniu 
zastosował. nalGżyte ś rGdki pstroineści " k" '.r 

. (2) Gdy za nieczyszczenie pochodZI z . lIku za
kładów, przedsit; biGitcy odpowlflt=1ają so1id~rni~. 

. ·(3) W stdśunku wt1! j etf1łiym otłpd~ladają ptz~di. 
ślt:;blótcy sttl!i5WrHe do u t:lziEl,łu iN, zariH~tly§żczehlU~ 
a w razie wątpliwości - w nMńych e?~śetilth . . 

(4) Pfz~PisYI w1:!d! bl g kW , yeh fakie trzecie 
(j~t>by są odpdwiedziŁill1e t~ szkodY, pe-zb§taj2ł flIt!
naruszone. 

teg'lu"fł/ spław tl'!te\V; prf@wlilzy. 

. i;\rt. 27. (1) WOdy publitżne i J31'!~stW~Wł k;),; 

nały żeglowne mogą być przez każdegb używ~ne de 
ktimulii f\ acji ptiblid neh a iN si ::zególnóści tło żeglugi 
I tło s~ławl:l drzewa . w stanie 'wi(!zanym, prlyC1e~ 
mają ey€ pi'zestrzega l1 e przepi~y traktatów państw~;, 

. wych, regulamln@,w\ wydanych dla żetllugi spławu, 
policji rzecznej i kanałowej oraz speCj61ł1yeh ustaW 
i rozporządzeń . 

(2) Załaienle łańi:lH.:hes lllb podql;;łief:Js urzą
dienta VI wodZie publ icznej dla ułatwienia ' ieglu"1 
wymaga zei walenla władzy wadnej. . 

(:3) (Jrzą~zenie stc!łegd ",rzewdz~ ,na wodath 
p\:lb!iGzrlyth z ~ łety , s€l z~twelehia włas!y wad ii ej, 
Na wodach prywatnych pozwolenie jest Wymagal'lb, 
jeż !;: 1i prteWór; mb b~G Ioift~dzt::Jhy VI eelech l:arob
kswyGhó 

(ą) Pd~W6Ierl~e file j~§ł p'im.~~l;lh~. na ,,~l~.WĆ3tY. 
urz~dlone czasowo dla transplilttl:J t€lljótf1lk~W lwU 
materjałów. . . . ( 

Ścidlłl I dl'ł)gi hdltiwnlcEe. 

lUt. ~a. (l) Wł€l~.ci ai@l@. gfuHtÓw, . pj-tyl~~8jlt 
cycR ad WIj.O ieglćlWhy el1 ł spłiiw~ yćH" afat w ffWną 
potrzeby VJłaśQ l ea~ l e §I'Uf1tdw; l~żącyeR p5z~ ł@fflł 
§fUR~affil, fnll§l~ f:j6lVidłle fil:! Ufź~ilZeril~ -1 Utrzyma. 
nl~ na ieR ~hlfifacll ~fzez i!liłflstwa gmitki It;b drog 
h616Wfll{;z@] IN e~l u ~oleN{afi id sf!tkó\\' i ttitew tak 
przez ludzi, jak l zwierzęta. ' 

(2) Gdy prywatne wÓ,dr płynf\ce i6liezohe zo
staili;ł d~ wqd *e9lownyth i spJawny.co, ma Państwo 
arlśzkod6wać właś~ ide li źa ścj~~ki i drogi heloWnicze, 
ufŻądzone na ~ei1 gruntach. ta sarpe stós!:lj~ si~ do .. / 
publ icznych wód płyriątyĆlą l wzalu~ kterycH hie ist
niały datych€iaś ścleiki lub dfógi lidjówrHGż~1 

(3) ' WlaJza wodńa mo~e :1!aitJknąG Eirt3§i i ~deżki 
11t:ilawni'Zze w!d/u! f3U~łieźnyEf1 wad j:jłynąC)l~h na • 
p~wnych przestr2t:!nieth. . 

(4) Włąo~i!i wt\EłIi~ Uf:lt'Niaiiii§na j@s€ t;!b wyda
Wllnia rozporządzeń, bliżej określają y~h Wy~~j wymie
flł5ft@ t'jJjbWIcl\:dtL 

Lądowanie i wyłzufGwywanle statków i tratew, 

Rrt. 29. (1) Właściciele gruntów, przylegaJą
~Yeh d6 WÓd ~@~ IClW nyth I spł1!Vvrl ych, fhLIsilt w na
§lyeR Wypatlka<:~ zeżWel\€ lit! l.,d8wiHII@ I ptitv.fń8'.I 
t:6WyWl!lrlie statkGiw I tra ŁĘ!\I!, ,eraż rla crasewe UiiiiE!~i:: 
c.zenie na bizegj.l łądunkóW, tLlrlii~l śt~tków i LlAteW, .. 
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o tle nal~iąee do' nich brtegl nle . zó stały na ićh żą
danie od tego zwolnione pfzez władze wodne. 

(2) Ten sa m obowiązek stGlsujEl siC:: VI nagłych 
wypadkach także do prywatnych ładowni. 

'. (3) Wladi~ wOtlha może wyd~ć ro:lporl~d2:enie, 
ókt'@~lt1jątl! błlzeJ te Obowiązki. 

C:;h:łpbwtl!tlzli:\lii(j~~ włśSć!c1eti statltóW l triit~w żil ~żitofly' 

I\rt. 30. (1) Za szkody, powstałe z powódu 
niezgodnego z rozporządzeniami władz używania 

. d róg i ścieżek ho!cNmlciych lub z powodu l ądowa
nia, prlymo,"'.)wal1 ia . i wyładQwai1il~; Qdpewil'lda Wlaś
cidel statku IlJb t ratwy. ' 

(2) Ządanie odszkodowania w d rodze admini
strl'lcyjnej przedawftiii !;i~ VI ciągU roku. 

~pław tratew I spust cłrżewa ha wodach prywałnych. 

I\tt. :iJl~ (1) 5~laW ttE!t~'w i Sf:l~st drt~wa luź
Ii@~~ Nil pryWatrtyeli wodatn płyf1ąc::yeh jest dozwo· 
lony Vi dotychczasowym zHktesle taril , ~diie przy 
Wej~titi W iycl~ ńhli~J !3tej uSUtWy był powsze<:;hnie 
Wykof'lywany lUD s!, etj~lril@! depustt:t6f1~/; Nadto 
w interesie publicznym lub ze wzgląoU fla przewa
ż§j i\tt! pE'Jtrletly gtlspf3dar&ze tłi 0ż tt 011 byt: dopusz
czony lub rozszerzony, albo teź ogranlttbr1y lub za 
k~!(jny f~zpótjąt!2efWHh Mlnlstfa Rabót Piiblicz
flyth~ 

(2) Do spłaWu trśt~w M Jji'y\Vatiiy€h wodach 

rtVtią <lYI:!!i . ri1aj ą' być ż~stś§owane fJi'i~pisy art. 29 
~ t5 ląddWahiu i ptt~mEltoWEifllll fUl gfl:inHich nad

bUeitlYl3 ł1, tiddii~! o b~s!k6dbIJJ1UliLl; 

Qpłiity Iii Użytktitwahle W6d, 

Art. ~2. (1) M~hister Róbót Pu blicznych może 
'fi pbrol!tlnHeriiil Ż . Ministi',erh Sk,arł5u 'zartądzić po
BISranle ,opłat €jd ste!t~/:)w; tf~~e\v I drzewa luźnego, 
płynącycn 'na wódach publidnycli i prywatnych, 
9raz za wydd~ywcllnie rO$lin, mułuj ziemi , piasku, 
żwiru , kamieni I locl iJ ! łożysk wed pllblicźnych 
(arb ~J ust. 4), ,/ 

(2) 5płal:y ód splawó .I śpuSłu maJĄ t;ya ,użyte 
fil poRrytie . kośiH~w źarząd u, urządzeń i QdsZKodo
Wali, o~łaly iil~ ż~ wYdóbyv/arlie przedmla~~w l ma
t~fJtlló.w i: ~M pUblicZn~aH ...... rh~ utrzyma hH! tyc~ wÓd. 

(.3) Szd:~g6 1ówe przepisy wydarle . ir:ośHifiil 
w drodze rozporządzenia. 

Gebrona praw a użytkowania wód płyrtących. 

. AR 33: (1 J Własticiei w6tly p' '' hą cej, Jek~ 
f@l leł1; kóffl u fJftyslugl,iJe pr5wo uty,lKo~vartI8 t~r 
Wady priy lArejSelu w żyCIe riII1!~jsżej usta,wy, nl~ 
ffl M u HI:l Cihiać r:;dWsl~thrlegd uzytkowa.nia lub t@z 
ich uniemożliwiać. Wogóle nie wolno f1l1t6ffiU prz@ .. 
śz~ad!a€ 'I1J powsz@bhnem UzyHtoWat\lu wód ply
f(' e~ćl1. 

Ił . (2) WłilCl zll w6dh6 ma CiUWac had i'~z~słri~; 
§llil@ffl ty€ł1 pdstahówlen. 

~c1kisz u!ywanlii gruntów riiCłbr:r;etnycli; 
Art. $4. ĆJiytkąwanie powszechne nie zawIera 

Upr8wtJ !eni~ dQ wejś<ria na grunty nadbrzeżne lub 
~h I:Jiy\vania, ani do wykonania urz~dzeń. na wod~ch, 
~ w~hH~ie m u~ywania ścieżki . i drogi , holowriiczejl 
tYi! ideż lądo"{lmia i prz,ymo<;owania statkęw I tratęw 
I umIeszczania na nich łiidunków, tudzież statków 

, . 

-------~------------~-------~ 
I tratew w nagłych wypadkach (art. 28 ust. 1, art. 29 
i 3d); 

Regulowanie powsżeehhegb uty!kówaiiia. 

Art. 35. Władia wodna inoze p()i,vsze~hne 
tJiytkowanie regulować, .ogranlctać lub zak~zywać. 
Zariądżehia taklę winny by~ uzasadnione. 

ROZDZIAŁ n. 
Uiytko\lVanle wody pryw~tnej )!itze! właśC3idela. 

Zakres użytkowania. 

1\rt. a5. (1) Wła§tićiel gruntu m6ż~ roipdr21ą
dzać wodą , znajdującą si~ na powierzchni lUD pod 
powierzchnią jego gruntu ; tudzież wodą . płynącą, 
z ógI'aniczeniam i, prte ~i$łzianeml VI art. 17 do 19, 
tu dzież wart. 22 do 25 i art. 37 do 39 niniejs zej 
ustawy, b ile temu fiie SprteC:Jwiaj Ą sif; I3rnttł~ osób 
ttłetićh. 

(2) W slti~góJnb Ści Wł3śtiCl~1 ma praWtJ: 
1) uźywac i tuiywi3t: Wodę bi"ttt odprCiwacli2iĆ jej 

i'!azlertmiti lub PtJdti~innl~, beźpośrledniÓ Ilłb 
pbstedn ió~ 

i!) wptbwadz~1: dd wady f:' łyhącej wba~ lub in
ne E. ietze naziemne lub podziemnej bezpt1· 
śfetln!ó ltib pośredniol . 

, 3) obniżać l ub j:>6drlij~ i c zwl~tcl!~tłta woay tltEit 
trwal~ zbierać woCl~ prit!z wśtriymatiie od
płyWU. 

ggr~hiezeHie Utytkt>'dIEirtid Wt>dy płynqcej. 

I\rt. 37. (1) Przez użytkowanie wody płyh~teJ 
nie można: 

1} że sżkodą innych ani zmieniac odpływu. !nl 
wacJy zanłećiyszt:ża ć : . 

~) tak trtiłE!niae staNli .wody; ~by prz~z to hnll 
w pta\va ćh do wet:!y zi3stdli l1 kt~c.enil albo 
(:jbee grunty zdstaly ha śżktlld& iiilr8iohe~ . 

3) UtrUdniać irifi!lin fial~tytego titttyrtuHiia wód 
plyhą~ych i btt~~fjW. . . 

(2) Ni~thaGzrle szksd)' hld ith~j2l by~ tHafie 
pt!ltł uw~g~. . 

(3) Zmiana poziomu wody, która f:łoWć3QU je 
źrt1l2iń& !ltMit1 w0dy grylitóWej rtil fj\~kórtyść ihhych, 
j~st wtlWtZas a otWt'JllJ nll , jeż~li zt)stala \,Igkl:Jt~ezfllb" 
ha pfi@z wpftlw~dz~ł1i@ wody,lUb o!}fliżenie ż"'iettlla:. 
dła wody ' w' celu odwodni~hia rowami lub dt~h~rhj 
gtiJ ntów, Ola' którycH wi!>da płyhąca ttati€lwi dEłpływ 
rlatLltalny. 

Obowiazek odprowadzlIQla nte~'użytęj wbdy • granica eh 
. , grurltu właścici~la. 

I\rt; 38. (l) Wbdaj zaorana przez właŚ€iei~li 
gruntów hadbrzelrtych z i~h ptywatnej wedy płyną· · 
€,t:j, a nie zużyta w granicach ich gtl:lntÓ\łl, kU~te 
śtanowią ti!jł6śe gdspodlirtią; ma być wprowi!ld;z~flfl 
napdwrót do łoiyska wody płynącej ptzed zetkrii~" 
dem sie: z obtemi gt t:lotamh Jeżeli brz,e~i przeeiw-

. ległe naleźli dó różn ych właśdcieli, każcly z hien i\ll!l 
prawo do odprówadzenitl tyl ko polotvy ilośd W0Sy, 
jaka ze względu na powszechne użytkoWanie i pe; 
trzeby gospodarcze wła ścic ieli gruntów niżej poło
hitiych mcjźe być rozporz!':ti'jtalna. 

(2) Właściciele @hiftH!)w nadbrzeżnych nie Sll 
uprawnieni do takiego pi&trzenia wedy, .któreby si~
gało p07a gra.nicf; ii.:~ gry.~tów, albo u,ńi~~?żli.~,!ało 
osuszerue cudzych gruntow dla potrzeb rolnic:twl!l •. 

l' 

, 
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Wsp6!ne użytkowanie wód płynących. 

Rrt. 39. Jeźeli właściciele kilku " przyległych 
częśc i wody płynącej zgódzet si~ na wspólne wyko· 
nywanie przysługujących im praw użytkowania lub 
utworzą spólk~, wtedy ich grunty stanowią jedną 
całość odnośnie do dopuszczalności \vykonywania 
tych praw. 

UżyŁkowanie jezior. 

Hr!. 40. Wł21dza wodna orzeka, czy iw jakim 
~akresi e dopuszczalne jest nadal w razie potrzeby 
dotychczasowe użytkowanie powszechne jeziora. 
Właściciel j eziora wini e n być przedtem wysłuchany. 
Wydane zarządz.enie może władza w każdym czasie 
odwołać. 

Odszkodowanie za ograniczenie użytkowania wody 
podziemnej. 

1\rt. 41. (1) Jeżel i właściciele wody podziem
nej wskutek ogranicze nia jej użytkowania do potrzeb 
domowych i gospodarczych (art. 19) ponoszą szkodę, 
mogą żądać od przedsię biorstwa, l'obierające90 wodę, 
wzniesi enia urządzerl, któreby SZKodzie zapobiegały 
lub ją wy równywały, o ile urządzenia takie dadzą 
się pogqdzić Z przedsiębiorstwem i -gos'podarczo 
usprawi ed liwić. O ile nie można zapobiec szko
dom lub ich wyrówneć, winno być uiszczone odszko
dowanie w wysol<ości istotnej straty. 

(2) Na żądanie przedsięb lorcy, odszkodowanie 
może być wym ierzone VI perjodycznych świadczeniach. 
Władza wodna może sobie zastrzec zbadanie i po· 
nowne ustalenie odszkodowania w pewnych okre-
sach czasu. ' 

Użytkowanie wody prywatnej nllpodstawi~%ezwołenia. 

1\rt. 42. (1) Prawo do Liżycia i zuzytla nad
wyżki wody podziemnej, jaka jest do rozporządzenia 
po pokryciu potrzeb domowych i gospódarczych 

' właścic i ela, tudzież do piętrzenia wody podziemnej, 
dalej prawo wpuszczania do ziemi i clo jeziora wody 
lub innych cieczy, ,lu b wrzucania co jeziora stałych 
lub mulistych materji, może nabyć właśCiciel, a za 

' jego zgodą kto inny, na podstawie pozwolęnia wła-
dzy wodnej. " . ' . .. ' . , , 
, (2) Nie wyklucza to mozłiwos~1 wywł~szczama 
gruntu celem uzyskania bez zgody wlaś,ciciela po
,zwolenia na pobór wo.dy dla, celów gO~8,~darczych 
lub przemysłowych (art. 124). " , ' 

(3) Używanie lub zużywanie wod,Y;;), tudzież 
wprowadzanie wody lub .innyc.h cieczy pt1:~z, wi~kszą 
liczbę uprawnionych moze byc uregulowaniĘ: w dro-
dze postępowania wyrównaczego. ," , 

(4) Przy udzielaniU zezwo!e~ia.nalei.y zasto
s.ować przepisy art. 46 - 48" tudzlez art. 51, 52, 54 
i art. 56 - 64. Jeże!i przy udzieleniu zezwolenia 
chodzi o nabycie prawa, nieprzyslugująceg6 właści
cielowi w mvśl art. 19. winien przedstębk>r'ca wyko
nać urządzeńia, zapobiegające szkodłiwem'i.F ~działaniu 
zamierzonego użytkowania wody, a gdy ~al<ie urzą
dzenie nie da się pogodzić z przedsiębiorstwem, lub 
gospodarczo usprawiedl i wić, uiścić odszkodowanie 
w wysokości istotnej straty. 

Odprowadzenie wody podziemnej za granicę ·własności 
, gruntowej. , 

Rrt. 43. Kto chce odprowadzić wodę :,podtiem· 
ną dla Jej utycie lub zużycia po za granice; posla· 

.. 

dłoścl gruntowej . stanowiącej cllłość , gospodarc:z~ 
potrzebuje na to zezwolenia. 

Odszkodcwanieza istotne straty~ 
.,., 

Rrt. 44. Właścicielowi ł nalęiy sięodszkodowa
nie za odebram,. lub narUSloną możliwość , 4-,żytko
wania wody w wy,;C'kOści istotnej straty. O il,e ch q
dzi o utracone korzyści. mają być zastosowane prze
pisy prawa cywilnego. 

ROZDZIAŁ m. 
Użytkowanie wód na podstawIe pózwo.leni,~ 

władzy. " . ' 
Pozwolenie władzy, 

Rrt. 45. (1) Poz~olen ia władzy wódnej,j'q.. 
trzeba: , " 

, 1) do używania i zużywania or,az 0?prOW~dp3~la 
wody nadziemnie lub podZiemnie, bezpośre-
dnio lub pośredni o, " , 

2) do doprowadzania wody i innych cieczy n2td~ 
, zjemnie lub podżiemnie, bezpośrednio Jut" 

pośred n io, ' ;" 
3) do istotnej zmiany łożyska lub brzegów:rwq:. 

dy płynącej, ,, 
4) do obniżania lub podnoszenlazwierd2l'dta 

woB.y, zwłaszcza trwałego zbierania , wody 
przez wstrzymYwanie odpływu, , 

5) do , budowy t istotnej zmiany urządzeń, 
, ,w ' szczególności mostów i kładek" tudzież 

zakładania nad wodą i w wodzie przewod4w 
rurowych i kabli, 

6) do budowy portów" pr·zystani i dojazdowych 
kanałów ,żeglownych, o ile te ostatnie nie 
stenowią samoistnych dróg wodnych, aJ bo, też 
budowane są przez pry \\latne przedsiębiorstwo 
przy udziale lub b.ez , udziału Państwa w'kosz· 
t" "h' ' " ' .. .. 

" "~ ,"" , 7) do;"' ~rządi.anla zakładów kąpielowych" prze-
znaczonych do i:nJblicznego użytku" ' 

8) do urz~9zan ia stałych przewozów_ (art. 'Z7). 
(2) Pozwolenie jeśt zbyteczne, gdy , powyższe 

prawa Istfliały przy wejściu w życie nimejszej ustawy 
i przez nią zostają utrzymane, lub gdy' używanie 
wody z mocy przepisów o użytkowaniu powszechnem ' 
jest ddzwOlone. ' , , 

(3) Również zbyte~zne jest pozwolenie ,na wy
konanie budowli wodnych i regulacyjnych , pr~~ 
Państwo lub związki samorządowe Iia podstaWie 
projektów;zatwietdzonych przez fv1inistra Robót Pu
blicznych;-postępowanie za'ś wodno-prawne w spra
wie takich projektów ograniczyć się winno do roz
prawy i orzeczenia co do zarzutów i żądań , stron 
interesowanych. ' 

(4) O dopuszczalno~i ujęcia wody podziem
nej za pomocą robót, przedsiębranych na podstawie 
uprawnienia, uzyskanego według ustaw górniczych, 
lub też uprawnienia do wydobywania minE;rałów ty
wicznych, myskanego wedługaustrjackit~ ustaw 
z 11 maja 1884 r. (austr. Dz. Ust. P, N!! 71 ) ,iz 9:'stycz
nia 1907 r. (austr. Dz. Ust P. N!! 7), jak również ga
licyjskiej ustawy krajowej z 22 marca 1908 ,r. (D~ 
Ust. Kraj. N!! 61) (kr e. jowej ustawy nafto~ej). roz
strzygają władze górnicze. Natomiast ,na urządzenie 
zakładów wodnYCh na , powierzchni ziemi ,ma posia
dacz kop81ni i uprawniony do wydobywania minera-
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łów żywIcznych uzyskać pozwolenIe władzy wodnej 
'według postanowień niniejszej ustawy. ' 

(5) Na skutek podania może być pozwolenIe 
przywiązane do prawa . WłąSllości gruntowej. 

Zasady cUa udzIelanIa pozwol~(L 

Rtt. 46. (1) Po zwolenie m:1że być udzielone: 
, 1) na czas nieograniczony lub ograniczony, 

2) z żastrzeżen iem dopełnienia wskazanych przez 
władz~ warunków, 

3) tylko przeClsi~blorstwu, opartemu na projek
cie technicznym . . 

, , (2) . Pozwolenie na wyzyskanie siły popędowej 
wód publicznych może byc lld7.ielone przedsi~b!or
st~om na przypuszcze,lnyczas trwan ia przedsięb i or
stwa, stałym zaś przedslQbiorstwom na okres najwy
żej dziewięćdziesi~cioletni, licząc od prawomocności 
orzeczenia, • 
. . .(3) Pozwolenia może władza odmówić jedynie 
na ,podstawie zasad, wskazanych w nini e jszej ustawie. 

(4) Temu, komu pozwolenie zostało udzielćme 
na czas ograniczony, przysługuje pr~1 wo żądania 
przedłużenia pozwolenia z PoczY.'1ieniem zmian, ja
kie s ię okazały koniecznem i. Ządaniu tem u może 
władza odmówi ć, jeżeh się temu sprzeciwiają wzglę
dy dobra public,zneg o, ,h.: D poważne względy natury 
gospodarczej. Ząda nle winno być zgłoszone na pół 
roku przed wygaśnięciem pozwolenia. 

(5) Ustawy wojewódzkie mogą wi'rowadzlć 
opłaty za udzielani e pozwoleń na wyzyskanie siły 
pop~dowej wód publicznych. Dochody z opIat mają 
i)yć obracane na utrzym4nie wód publicznych. 

Warunkowe pozwolenia. 
,lO;, 

. Art. ,47. (1) Pozwolenie może być udzielone 
Z zast'rzeżeniem dopełnien ia wskazanych przez władzE: 
vłarunków: ' 
" 1) gdy przy zamierzonem użytkowaniu wody 

należy przewidywac jej zzmieczysfcz'enie, 
; , 2) gdy z powodu zamierzonego użytkowania wo-

,-o '. 

dy należy oczekiwać szkodliwego działania, 
wskutek którego ucierpiałoby debro publiczne, 
lub zostałyby naruszone prawa osób t rzecich, 
albo też zo:.talyby ponad dotychczasową miarę 
POwi~kszone obowiązki, ciążące na tych oso
bach, w szczególności zaś obowiązek utrzy-

,. ' , , mania wód I ich brzegów. , 
,', (2) Warunki pozwolenia mo'gą nałożyć na przed
$iębl9rcę następujące obowiązki: 
:,,',' .ty pokrycia w ca.łoścl lub, części kosztów . wznie
" , sienia i utrzymania urządzeń, zapobiegających 

" szkodliwym skutkom zamierzonego 4żytko-
wania, . 

2) wzniesienia I utrzymywania urządzeń, z~po
, : . biegających uniemożliwieniu lub utrudnieniu 
' " .JJżytkowania powszechnego wody, .' 
.3) utrzymywania wody płynącej i jej brzegów, 

-jak rów.nież ponoszenia kosztów nadzoru nad 
,- " wykonywaniem nadanego prawa, . " 
,,'4) założenia I utrzymywa nia urządzeń (obser-
" wacji wodowskazów, stanu wody grunto-

" . ,'w:ej i t. ,p.) dla stwierdzenia, czy. i w jakich 
-"' " ' ,granicach szkody zostały' wyrządzone, . ' 
~., '::..5) pokrywania szkód, wynikających ze szkodliwe
.:: " ' go działania zan:i.erzonegouźytkowania wody, 
~ ::-. 

6) założenia l utrzymywania u rzqdzerJ, któn,iby 
okolice o pięknym krajobrazie mogły uchro
nić 0:1 zeszpe4:enia, a dały się pogodiić 
z c~lem i rent~wnością prz:edsl~bitJrstwa, 

7) zlozeni a za"ezpieczenia na d otrzymanie prze
pisanych w pszwoleniu warunków, jilkoteź 
na zaspokojenie , prete nsji do o(~3z.kodowania, 
które jednak nie mole przewyższać ' przewi 
dywanych Vi najbliższ ych trzech latach szkód 
(8rt.61). Państwo i 2.w j~zki samorz~dowe woJ
nę są od obowiązku skł3dan ia zabezpieczenia. 

(3) Postanow ienia n ir\iejszego artykułu mają 
takie zastosowańie do szkodliweao dliałania zamierzo · 
nego użytkowania wody płynącej [rzez właściciela 
w wypadka ch, przewidzianych wart. 37 ust. 1. 

(4) Za szkodliwe działanie nie jest uważana 
zmiana stanu wody gru ntriwej, jeieil zostala spowo
dowana przez wprowadzenie wody lub przez obniże
nie zwierciadła wody w celu odwodnienia rowami 
lub drenami gruntów, d la których woda płynąca sta
nowi odpływ naturalny. 

Odm6wlenie pozwolenia. 

Art. 48. Ze względów publicznych należy odmó
wić pozwolenia, lub udzielić go pod warunkami. za
bezpieczającemi nast~pujące i tym podobne względy: 

1) gdyby przedsiębiorstwo mogło oddziaływać 
niekorzystnie na obronę kraj u, albo zagrażać 
bezpieczeństwu publicznemu lub stosunkom 
zdrowotnym; 

2) gdyby rozpoczęta lub projektowana reg'u
lacja wody płynącej mogła być przez zamie
rzone użytkowanie udaremniona lub znacznie 
utrudniona: 

3) jeżeli należy się obawiać istotnego utrudnle· 
nia odpływu wielkiej wody i lodu, albo żeglugi 
i spławu tratew, a nie można temu zapobiec 
przez zmianę konstrukcji szkodliwie działającej 
części zakładu pietrzącego wodę; 

4) jeżeliby przedsiębiorstwo szkodliwie wpłynęło 
nabieg, wysokość, spad, albo na brzegi w'od 
płynących; 

5) jeżeliby zamierzone użytkowanie wody wpły
ńęło szkodliwie na jakość wody, a działanie 
to ~ie dało się usunąć przez urządzenia, 
oczyszczające wodę, 

6) ~ltżeltby ' powstało istotne utrudnienie po
'wszechnego użytkowania wody, niezbędnego 
.L80patrzenia w wod~ i niebezpieczeństwo dla 
~~ (tury krajowej; 

7) gp~by projektowany zakład wodny przeszka
dzał w używan iu wody na cele rolnicze; 

8) ,gdyby zamierzone przedsiębiorstwo zużywało 
n.admierną ilość ' wody lub nie wyzyskiwało 

, należycie siły wodnej, chyba. że zakład 
o ' w.iększych rozmiarach nie jest na razie po

' ~f:z~bny, a projekt przewiduje racjonalne roz
, J.zęrzeqie go w przyszłości; 
9) gdyby , projekt przewidywał oddanie siły za 

. granic~ Państwa. 

Pozwolenie na pizewozy. 

. Art. 49. Pozwolenie na utrzymanie przewozu 
mabyć' ograniczone do osoby starającego się i udzie
lane wyłącznie na czas określony . Pierwszeństwo 
mają właściciele dróg, względnie zarządy drogowe. 
'':; r.. ~ .' - ...... 
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Pq~wolenie n. użytkQwanie Jezior, sztucznych wód pły

nących i zbiorników. 

firt. 50. Pozwolenia, dotyczące jezior, z których 
odpływają tylko naturallne wody prywatne, tudzież 
po~wolenlll, dQtyczące s~tucznych wód płynących lub 
sztucznych zbiorników wody, utworzonych przez prze
grody dolin, nie mogZl być udzielane w razie sprze
ciwu właścicieli jezior, sztuctnych wód płynących lub 
zbiorników wodnych. 

Odszkodowanie. 

I\rt. 51. (l) O ile nie m<;>żna zapobiec ~zkodll
wemu działaniu za pomocą odpowiednich urządzeń 
(art. 47), ma pr~edsiębiprca dotkn1tttego tern działa
niem od szkodować. 

(2) Odszkodowanie mogą stanowić perjodyczne 
świadczenia. Władza wodna może sobie zastrzec 
sprawdzenie i ponowne ustalenie odszkodowania 
w pewnych okresach czasu. 

I\rt. 52. (1 ) Za szkodę, wyrządzoną przez 
zmiai'\ę odpływu lub stanu wody, jak również przez 
utrudnienie utrzymania wody płynącej lub jej brze

,gów, nie należy s iE; wynagrodzenie, jeżeli poszkodo
weny mógł był uniknąć :;zkody przez należyte ,wy
kc;myweniE~ ciqżących na nim obowiązków utq:ymania. 

(2) To samo stosuje si~ do szkodliwej zmiany 
stcmu wód. gruntowych. Szkody stąd powsta łe winny 
być wynllgrad7:ane tylko w wysokośC;i isŁotni e ponie
sioneJ straty. 

(3) Postanowienie an. 37 ust. 3 mą tu rpwnież 
zastosowanie. 

Wykupno gruntów i z:akładów. nara:!onych 
na uszkodzenia. 

I\rt. '3. (l) Qdy zllchopzi ąbawa, że przez 
zamierzone u1;ytkowanie wody płynącej cudze grunty 
lub zakłady mogą by'; o tyle ' uszkodzoną, że sto
sownie do ich dotych~zasqwe9P przezni1qenia nie 
mogłyby być celowo utytkowane. właścic;i~1 ma pra
wo żądać, a~y przedsj~biorca nabył za wynagrodze-
niem grunty lub zakłady. ' 

(2) Gdyby w przyszłości odstąpiony kawałek 
gruntu całkowicie lubI cz~ścioWQ stał sifC zbędnym 
dla c;ęlów rm:edsie:biorstwa i miał by~ sprzedany, 
należy stosować odnośne przepisy o ustawowem pra
wie pierwokopu. 

Prąwo pierwszeństwłl. I I 
I\rt. 54. (1) Jeżeli przy udzieleniu pozwolenia 

m~ się wybierać między kilkoma współublegającemi 
sie: przedsiE:biorstwami, kŁóresie: wzajemnie wyklu
czają bądź z powodu podziału ilości rozpor~ądzalnej 
wpdy, bądź z powodu czasu jej używania, bądź 
.res,zde z powodu właściwych kaidem u z tych przed
sie:biorstw urządzeń, naJeży przy udzieleniu ' pozwole
nia rozstrzygać pn:edewszystkiem według znaczenia 
przedsi-:biorstwa dla dobra publicznego, nllstc:pnie zaś 
według jego znaczenia gospodarczego. 

(2) Gdy kilka równych sobie znaczeniem przed
slt:biorstw współubiega sie: o pozwolenie, należy dać 
pierwszeństwo istniejącym przed nowymi, następnie 
tym przedsi~biorstwom, które są związąne zdanem 
miejscem, przed takiemi, które mogą być założone 
gdlieindz1łj, wre$z;c:!e przedsi~biorstwQm właścic;ieli ".cI, ,r... ,rz.dai4łłiliorstwami wła~~laleJi gruntów 

nad.bi'zeżnych, li pr~edsie: b!orstwom tych, p~tCltn!~o 
przed przedsięborstwami innych osób. 

(3) Na wodach publicznych pierws~ęństwq po~ 
wyższe mają: Państwo, zwią;z:ki samorządowe I spółki 
wodne. 

Wspólne uiytkowanie. 

1\.-t. 55. Jeżęli przez złączl"!nie urządzeń ' kilku 
prżedsięb iorstw, które si~ starają O po~wgl~nie. 
a nawzajem nie wykluczają, można QSiZlgnąć lepsze 
i korzystniej sze wyzyskanie wody. lub iłączęńie, to 
Jeży w intt!resie publicznym, może władza wodna 
uzależnić udzielenie pozwolenie od zobowiązania sie: 
intereł'owanych do wykonania wspólnYl:;h ur;ądzeń. 

Post~powanie wyrównawcze. 

I\rt. 56. (1) Gdy wody płynącej nie może wy
starczyć na użytkowanie jej przez kilku uprawnionycJ'l 
w sposób, przewidziany wart. 45 ust. 1, lub gdy 
przy kilku ~posobach jej uiytkowanip jeden sposób 
wyklucza lub ograniq;a drugi, ma każdy zuprąwnlo
oych prąwQ żądać, eby miara, qas i sposób użytko
wania były unorm.~wane w drodze post~powaniłl 
wyrównawczego. Ządanie po~obnego unormow~nl,. 

. może być odrzucone, gdy oc;zekiwana stąd Qgólna 
korzyść nie o wiele pr~ewyższa sz;kody. ' 

(2) Unormowanie winno być przeprowad,:one 
VI sposób, odpowiadający słuszni~ ocenionym In
teresom wszY$tkich uqestników PO!jtIi;PQwonla. 
, uwzględnieniem , potrzep użytkowania pOW$zech
negQ. P()wstające przytem $zkody winny Pyc; Y~Je
stoikom o tyle wynagradz~ne, Q ile sie: nie wyr~w
nują przez wypływające (i,~ nich korzy$<:i, 0.0 wy
nagrodzenia szkód obowl2lzani są oni stosownie do 
korzyści, które mają by, prl:eZ oszacowanIe , wypo
środkowane. 

(3) Prawo, oparte na wywłaszc:zęnlu, moję .by~ 
przedmiotem wyrównania jedynie za zgadq . uj,....
wnionego. 

I\rt. 57. (1) Jezell można przeprow"dzl~ unor
mowanie poboru wody przez zmianę urzą(łzeń, nale
żących do jednego z uprawnionych, bez zmniejszenia 
sprawności przedsi~b iorstwa, może byt na wniosek 
jednego z uczestników w drodze postE::pówania ' 'wy
równawczego ' nałożony na uprawnionego obowią~ek. 
aby zmiany tej albo sam dokonał, albo n. nią ze-
zwolił. -

(2) Wnioskodawca ma ponieś<; koszty l!mhmy. 
Me on również wynagrodzić szkodt;, powstał{ł prz~ 
zatrzymanie ruchu. To samo dotyczy zwroty zwię
kszonych kosztów prowadzenia przedsi~biorstwa i jego 
utrzymania, o ile one nie wyrównują si~ przez ko
nyści, spowodowane zmianą. 

Poz:wolenie dla obcokrajowców. 

I\rt. 58. Do udzielenia pozwolenia obc:okreJow
com, II to tak osopom fizycznym, ją~ j prawnym, 
mają af1alQgiczne zastoSQWllnie przep'i~y u~tawowe 
o nabywaniu nieruchorno$cl pr~e~ obCpkraJowców. 

Termin wykonania przedsiębiorstwa. 

, I\rt. 59. (1) W pozwoleniu nąleży pznaczyć 
termin, w jakim przedsi~biorstwo ma by<; wykonane 
i w ruch Ruszczone. 

(2) Termin ten mQJ. być przedłufollY. 
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Zlllus~eoię pq;e<lsiłll?iorcy do wy"onania wąr~fll<ów. 

Rrt 60. Władza wodnQ ma prawo zmusić przed
slęblor ~ ~ do wykonanla ..-- wloionych na niego wa-
runków. ' 

Uz.leinJenle wykonywania prlilwa od :doienla 
odszkodowanl,. 

, Rrt. 61. (1) Do wykon'ania nadanego prawa 
'. można przystąpić. gdy umówione lub oznaczone przez 

władzę administra<;yjną odszkodowfln ie zostało wy~ 
płacone lub do depozytu sądowego złożone. 

t2) Gdy odszkodow?,nie poległ) na perjodycz
, Ilych świadczeniach, wystarcza złożen ie sum, przy· 
.. padających za najbliższe trzy lata świadczeń. .. 

(3) Jeieli on:e'qenie władzy admlnistr4!cYJ~eJ 
:r;aczepiono tylko co do wysokosci odszkodowanIa, 
moie władza zezwolić nD wykonanie za odpowle~ 
~niem zabezpif:czeniern. 
. (4) Gdy kto przystąpi do wykon!!ll'lia prelW'a, 
nim to jest w !1ly~1 ustępów l. 2 I 3 dopuszczal,ne, 
moie włądza wQdna l~brol1i«; wykonywania prawa 
l ~arz:ądzi~ !.lsunil:;cię wznie$ionycn urzqd~eń. 

Ząs~ąrżalność I przenoljzenłe nad~mego prllWa. 

"rt. 62. (1) Nadane ,prawo może by~ prze~
miotem sporu sądowego. Przepisy, dotyczące pre
tensj i, wypJywająeyc:h z tytułu własnoś~i, mają odpo-

. wlednie zastosowanie. Prawo nie może być oddzje
lone od przedsl~/;Jior!Stwa, któremu zo~tało nadane, 
i przechodzi wraz "l. niem ną prawnych n2lstępc6w. 
Użycie takiego uprawn ienia na Inne cele lub dla 
innego zakładu wym!!iga o sobnego pozwolenia władzy. 

(2) Jezeli prawo jest przywiązane do własności 
gruntowej, nie możę być oddzielone od tej wląsności 
l przec:h'odzl na nast~pców prawnych tylko z prawem 
własności parceli gruntowej i przedSiębiorstwem. Gdy 
'grunt ulegnie podz !alowi, nadane prawo wygasa od
nośnie do tych części gruntu, którym wykonanie jego 
nie pr~ynosi kOrzYści. ' . 

Cofnh;c;;e PQ:r;WQlenia ~a odszkodowaniem. 

. "rt. 63. (1) Z powodu szkód i nlebezpieczeń-
, $twa, dl~ dobra publicznego mo~e być pozwolenie 
. każdego czasu za odszkodowaniem cofnięte lub ogra

" niczone orzeczen iem władzy wodnej z urzędu lub 
," . na wniosek związków sa morządowych i , korporacji 
' .. publiq:nych, O ile z cofnięcia pozwolenia odnoszą 

~Qrzyść osp!n trzęcię, mają py~ pocią9nięte .do sto
sownego udziału w odszkodowaniu i w kosztach po

. ; stępowania; w innych wygadkQch P9np$i te koszty 
. Państwa. 

(2) Obowiązani we(iług ustępu 1 dQ ods~1<odo-
:.,' wenla mogą pociągnąć w dro<;ize sądowęj do ~wrotu 

powyższych wydatków te Qsoby, które prze~ złoże
nie świadomje njeprąwdziwych dowodów I ośwlod~ 
~eń uzyskały pozwolenię. ' 

~,ofnlęcle pozwolenia bez odszkodowania. 

""t. 64. (1) B('!,z odszkodoWani2! mote być 
zurz~du po~wolenie cofnięte pr~ęz w!aśl;iwą wladz~ 
wodną: 

1) jeiell pozwolenie udzielone zQstało na pod~ 
stel~ie dowodów, które w zasadniczych punk~ 
tach są nieprawdziwe, a zostało lJ,dowodnione, 
że t9 było wia<iomem ~tarającemu si~ Q po· 
zwolenie j ieżeli przez udzieleńle POZWQI~fliłl 

;zostały spowodowane bardzo ZOl'.I(::me :;zkoąy' 
i niebęzpiec;zeństwa dla dobra publicznegp; 

2) jezeli prz;eÓ$iqbiorl';two przejdzie choć.by c:;!:~
ściowo w r~ce obcokrajowców; 

3) jei.eli pr;zedsi~biorca zeniet;ha wykonania na
danego prawa, zwłaszcza jeżeli usunie wykQ~ 
nane urządzenia lub dopuści do ich znisz-
c;zęnia; I 

4) jeżeli udzielone pozwolęnie st~nie się dla 
przedsiębiofstwi bezYiytecznem lub zby
~eczf1em; 

5) j~ieli przedsiębiorstwQ, pomimo kilkakrotne
go wezwani~ władzy wodnej, nałozonych 
w pozwolęnlu warunków w Istotnych punk
t?lch kilk"krotnie n ie wypełni lub nie dotrzy
ma przepisanych terminów co do wykonania 
lub puszczenia w ruch ~akładu. 

(2) Je.żeli pozwolenie zostało cofnl~te, władza 
wodna możę zmusić przedsi~biorc~, aby pez pre
tensji do odszkociow~nia wykon!;\ł roboty potrzębn. 
do usunięcia szkodliwych skutków urządzenia zakła
du, albo całkiem ~Diósł urządzenia i przywrócił stan 
pierwotny. ' 

ROZDZlł\L IV. 

S~c~egółowe przepisy dJą ~~kłądów, piętrzą .. 
4:ych wodq. 

• 
Znaki wodne na zakładach koncesjonowanych. 

Art. 65. (1) Każde urządzenie, piętrząc:e wode: 
na podstawie pozwolenia, musi być opatrzone co
najmniej jednym znakiem wodnym (palem marku~ 
jącym, znakiem normalnym, wodowskazem I t. p'ł' 
który ma . wyraźnie wskazywać wysokość dopuszcza
nego najwyiszego stanu wody, tak latem, j~k i zimą, 
a Jeśli stan wody ma być utrzYl1Jywany na pewnym 
l1ajnlższyrn p02;iomie-takie wysokość najnjższego 
c;lopuszc;zalnego stanu wpdy. " 

(2) Zniiki, w~kazujące wysokość wody, winny 
być urząd;one i utrzymywane przez uprawniof1yc::h 
do wody w miej:!;cu ~i1a interesowanych dostępnem 
zgodnie z pr~epi5am l i w ten sposób, aby były o ile 
możności zabezpiec:zone od umyślnego uszkodzenia 
I zniszczenia przez czas i pr~YP?ldek. Uprawnieni 
do piętrzenia wody i zarządcy ząkł~dów obowiązani 
są donięść natychmiast władzy wodnej o zaszłem 
u$zk9dzeniu :z;nąk6w, wskazujących wysokość wody. 

O) Osobne rozporządzenie Ministra Robót Pu
blicznych przepisze kształt znaków wodnych i ostroż .. 
ności, jąklę przy ich l,Istawien,iu nalety ząchowaĆo 

Znaki wodne na zakładach niekoncesjonowan)'ch. 

"rt. 66. (1) Na ;zakładach, powstałych przed 
wejściem \V życie niniejszej ustawy, a niezaopatrz~ 
nych w znak wodny, oraz na ziikładach, które zbu
dowane zostc:ły po wejś(:iu w życie tej ustawy, a dla 
których pozwolenie nie jest wym!!lgane, należy, o ile 
prawo do pi~trzęnia wody' i wysokość pi~trzerla S" 
niespornę, umieścjć zn~k wodny na żądanie jednego 
'1- interesowanych , Wnioskodawca, o ile Sam nie 
jest l,Iprawniony do pi~trzenia wody, winien wykazać, 
że wykonywanie prawa pit;trzenia wody przynosi mu 
szkodę. Znak pi~trz\:lnia może być także osadzpny 
z JJrz~du. 

. (2) Oqy przy zaldAclzie, pietr~qc:ym wodq, na 
który nie potrzeba pozwolElnlQ, intęre$PWiłni na to 

.J 

.' 
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si~ zgadzaj ą, lub w drod ze prawa ustalono, że wpraw
dzie prawo do pi~trzeniZl wody istnieje, że jednak 
niema obowiązuji'lcych i jasnych posta nowień co do 
dopuszcza ln 'c j wysokości piętrzenia, winna władza 
\'Iodna na wDiosek jednego z intt resowr.:nych \y ten 
sposób oznaczyć stan wody, ażeby lllteresy up raw· 
nlonego do piętrze n ia z interesami właścicieli grun· 
tów i innych upri:l"mionych do piętrzenia według 
słusznej oceny zostały uzgod nione. 

(3) Na czas trwilnia: sporu :sądowego o dopusz
czalną wysokość piętrzen Ia, lub ;'; OstE;powaniZl wed
łu g ustęp>u 2, może władza wodna w drodze nieza
skarża inego orzeczen ia na wniose k jednego z inte
resowanych oznaczyć tymczasowo stan wody. 

(4) Koszty osadzenia znaków, oznaczająr.ych 
dozwoloną wysokość wody, ponosi uprawniony do 
piętrzenia . Koszty. spowodowane nieuzasad nionemi 
wnioskami lub sprzeciwami, mogą być nałożone na 
wnioskodawców i sprzeciwiających się. Wysokość . 
i podzia ł kosztów oznacza władza wodna. 

Utrzymąnie zakładu w należytym stanie. 

Art. 67. Uprawniony do pi~trzenia 'oraz prowa
dzący zakład wodny winni zakład wraz z wszystkie mi 
urządzeniami, maJącemi znaczenie dla odpływu wody, 
utrzymywać w na leżytym stanie, w szczególnoś·cI 
zaś w taki sposób, aby woda ze szkodą innych 
nie była marnowana. Mogą oni do tego by~ zmu-

. szeni przez wład~ wodną. ' 

Przebudowa zakładu dla uchylenia niebepieczeństwa. 

I\rt. 68, , (1) Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo , 
fe urządzenie, piętrzące wodę, z powodu jego kon
strukcji może być uszkodzone l ub zniszczone przez 
wielką wodę i że przez to powstaną szkody dla in
nych, a niebezpieczeństwo to moż ne) usunąć lub zmniej
szyć przez przebuc4>wę lub zabezpieczenie urządze
nia bez zmniejszenia jego sprawności, może być 

I uprawniony rta wniosek obow iązanych do utrzymy
wania wody płynącej oraz innych interesowanych 
zmuszony przez wladzę wodną do wykonania prze
budowy lub zabezpieczenia zakładu. 

(2) Koszty przebudowy ponosi uprawniony do 
piętrzenia, w razie zaś braku winy, także inni inte
resowani w utrzymaniu i zabezpieczeniu zakładu. 

(3) Do ogólnej sumy kosztów winny być na 
rzecz uprawnionego do piętrze ni a wody doliczone 
według słusznej oceny straty, powstałe przez wstrzy· , 
manie ruchu zakładu w czasie przebudowy. To samo I 

stosuje si ę do zwit::kszonych przez przebudowę kosz
tów utrzymania zakładu. O ile natomiast utrzymanie 
zakładu zostało przez przebudowę lub zabezpieczenie 
zakładu ułatwione lub wynikają stąd dla\ uprawnio
nego inne korzyści, winny być te korzyści od kosz
tów odliczone. 

(4) O warunkach i sposobie przebudowy lub 
zabezpieczenia zakładu, o wysokości odszkodowania 
l poręki , o . płaceniu kosztów budowy, zwłaszcza 
O pokrywan iu ich z udzielonej poręki , o rozdziale 
tych kosztów pomiędzy Interesowanych, jak również 
o terminie, w ciągu którego ma być pn:ebudowa 
rozpoczęta i ukończona, przeka w razie sporu wła· 
dza wodna przy słusznem uwzględnieniu wszelkich 
przewidywanych strat i korzyści. 

(5) Władza wodna może uprawnionego do pię
trzenia zmlłsić do wykonania nałożonych na niego 
VI orzeczemu· obowiązków. 

p'rzel>udowa zakładu ze wz.gl~dów publicznych. 

Rrt. 69. O [Je w przypadku, przewidzi<'lO.Ym 
wart. 68, dobro publiczne n/Haio ne jest na powCline 
szkody lub niebezpieczeństwo, może władza WOdna 
zaŻ cld a ć pl"z (- budowy lub zabezpieczenia z akładu p ię
trz ą (' e~:jO wod ę. Zre :;ztą nal eży post~pować według 
art. 6(3. Państwo ma ' jednak ponosić ko,&zty, O "ile 
one przewyższają korzyścl Interesowanych. 

Unieruchomienie lub znies ienie zakładu. 

Art. iO (1) Zakład , piętrzący wodę, może być 
tylko za zezwoleniem władzy wodnej stale u nieru
chorniony lub zniesiony. 

(2) Zezwolenia można tylko wówczas odmówić, 
gdyby inni przez unieruchomienie lu b zniesienie za
kładu mie li ponieść szkodę, a wobec uprawnionego 
i władzy wodnej zobowiążą się , stosownie do wybo ru 
uprawnionego. zwrócić koszty utrzymania budowli 
piętrzącej, albo ją utrzymywać. Muszą sic;: oni rów
nież zobowiązać zwrócIć inne szkody uprawnionemu 
i dać zabe zpi eczenie na wypełnienie swych zobo.
wiązań . O wysokości wynagrodzenia, przypadającego 
za utrzyman ie budowli pit:;trzą cej, jak również ia 
inne st raty oraz o obowiązku zabezpieczenia orzeka 
w razi e sporu władza wodna. Ma ona na żądan~e 
uprawnionego do piętrzenia wyznaczyć termin, w Cią
gu htó rego powyżej wspomniane obowiązki mają być 
przyjęte, w razie przeciwnym władza wodna lldziE':Ji 
zezwole n ia na unieruchomienie lub zlliesi f:nie bu
dowli piętrzącej. Od zło żenia zabezpieczenia wolne 
są: Państwo, związki samorządowe I spółki wodne. 

(3 j Do budowli piętrzących, które powstały ha . 
mocy pozwolenia, mają powyższe przepjsy ( ustępy l 
i 2) zastosowan ie 'o tyle tylko, o ile pozwolenie ina-. 
czej nie stanowi. 

Zakaz nagłego spuszczania wody. 

Rrt. 71. r~ie wolno bez upoważnienia władzy · 
wodnej nagle spuszczać nagromadzonej wody, gdyby 
skutkiem tego mogły być cudze g ru nty lub zakłady 
zagrożone .Iub uszkodzone, wykonywanie praw użyt· , 
kowania wody ograniq:one lub utrzymanie wody 
płynącej utrudnione. 

Utrzymanie stanu wody na wysokości ustalonej. 

Rrt. 72. (1) Przy zakładach piętrzących nie 
można- piętrzyć wody ponad wysokość, ustaloną zna~ 
kiem wodnym. 

(2) Gdy tylko woda wzbierze ponad tę wyso
kość, ma przedsiębiorca, bez p. etensji do odszkodo
wania, z zachowaniem ostrożności, wart. 71 p rzewi~ : . 
dzianych, przez otwarcie ruchomych części jazu oraz'
przez usuwanie wszelkich przeszkód (naniesionych . 
przedmiotów, lodu, żwiru i t. p.) natychmiast bez 
przerwy i tak długo spuszczać wodę, dopóki się 
znów nie obniży do poziomu znaku wodnego. W ra"- : 
zie oczekiwanego wezbrania władza wodna ma prawo 
nakazać przedsif::biorcy, któremu w tym wypadku 
pretensja do odszkodowania nie przysługuje, aby 
spuścil bezzwłocznie wOdę przez zastosowanie tych 
samych środków poniżej · wysokości, ustalonej zna
kiem wodnym, o ile to w pozwoleniu lub winnem 
orzecżeniu przez władzę zostało ustalone, i ten stan 
w miarę możno'ki tak " długo utrzymywał, aż wodą 
opadnie. 
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(3) Gdy zwierciadło wody ma być utrzymywa
ne na pewnej wysokości, nie może być ono opusz
CZOne niżej tej wysokości. Skoro tylko to nastąpi. 

,I ma być odpływ wody na tak długo wstrzymany, aż 
woda znów dookreś!onej wysokości się podniesie, 
jednak 'bez ujmy dla powszechnego użytkowania 
wody i pr~w innych osób. 

(4) Do wydawania zarządzeń, potrzebnych do 
wykcnania powyższych przepisów, upoważniona ' jest 
władza wodna, zaś w nagłych wypadkach miejscowa 
władza pqlicyjna (art. 227). 

Regulowanie ruchu zakłaclu dla ułatwienia utrzymania 
v.ody płynącej. \ 

, Rrt. 73. (1 ) Prowądzący ruch zakładu, pię
trzącego wodę, obowiązany jest na zarządzenie wła
dzy wodnej otwierać i zamykać ruchome części za
kładu,. jeżeli skutkiem tego utrzymanie wody płyną-
c.ej znacznie będzie ułatw ione. . 

(2) Jeżeli skutkiem poczynionych zarządzeń 
ruch zakładu dom a przerwy, moie być żądane od· · 
szkodowanie, gdy przerwa trwa ponad czas, określo
ny w pozwoleniu. To s'amo ma miejsce, gdy w po
zwoleniu czas nie jest określony, a przerwa ruchu 
jest znaczna. 

(3) Odszkodowanie ma zapłacić obowiązany 
do utrzymania wody płynącej. . 
Roboty na cudzych gruntach i wodzie płynącej dla zapo-

. bieżenia wylewu. . 

firt. 74. (l) Jeżeli następują zalewy lub inne ' 
szkody dla obcych gruntów lub zZikładów przez to, 
że mimo należytego wykonywania prawa piętrzenia, 
stan wody podnosi się ponad dozwoloną wysokość, 
może być uprawniony do piętrzenia na wniosek po-

i szkodowanego zmuszony dozwolić na podjęcie na 
cudzych gruntach lub na wodzie płynącej takich 
środków zaradczych, które, nie pociągając zmian 
w budowli piętrzącej i nie naruszając prawa do pię
trzenia wody, mogłyby zapobiec szkodliwemu dzia
łaniu . 

(2) Wnioskodawca winien użyć potrzebnych 
środków dla ochrony prawa piętrzen ia przed naru· 
szeniem oraz obow iązany jest na ządanie uprawnio 
nego dać w tym względzie zabezpieczenie. Od za
bezpieczenia wolne są: Państwo, związki komunalne 
i spółki wodne. 

CZĘŚĆ TRZECIf\. 

(f tr z y m a nie i r e g ul a c.i a wód I ich 
b r z ·e g ó w, t u d z i e ż o c h r o n a o d p o

wodzi. 

ROZDZIf\Ł I. 

Utrzymanie wód i ich brzegów~ 
.' 

Istota prawna obowiązku utrzymania. 

firt. 75. (l) Obowiązek utrzymania wód płyolł
c:ych i ich brzegów w myśl niniejszej ustawy jest zobo
wiązeniem pubHczno-prawnem, które poza wypadka
mi, w tej ustawie wymienion,emi, nie może być ani 
zniesione, ani uiec ~mianie. Publiczno-prawne obo
wiązki utrzymania wód płyn:::jcych lub ich brzegów, 
które istniały przed wejściem w życie niniejszej 
ustawy, WY98sają, o ile przez t~ ustawc:: nie zostały 
utrzymane. 

_._--_ ..... _._._----_ ... _ ...... _---_ ........ _--
(2) Umowy co do obowiązku utrzymania mo

gą być zawierane ze skutkiem prywatno-prawnym. 

Pojęc1e obowiązku utrzymanIa. 

R.rt. 75. (1) Obowiązek utrzymania w'ód źe
glownych i spławnych obejmuje utrzymanie żeglo
wności, wzgl~df1ie spławnosci, or"z wolnego odpływu 
wody, na innych zaś wodach płynących utrzymywa
nie wolnego odpływu . 

(2) Sztuczne publiczńe wody płynące mają być 
utrzymywane w interesie wolnego odpływu tylko 
o tyle, o ile wody te do tego celu są przeznaczone. 

(3) Utrzymanie żeglowności rozciąga sią tylk~ 
. na wodę, służącą do publicznej żeglugi. Nie obeJ
muje cno osobnych dróg dojazdowych do portów. 

(4) Gdy woda płynąca zostala uregulowana na 
podstawie urzędowo zatwierdzonego planu, obowią
zek utrzvmania obejmuje utrzymywanie stanu, do 
jaki~go -doprowadzono ją przez regulację,. dopóki 
rozporządzenie Ministra Robót Publicznych me uzna 
utrzymywania tego stanu za zbyteczne. 

Obowiązani do utrzymania. 

.R.rt. 77. (1) Utrzym2mle wód nal.eży: 
1) publicznych wód żeglownych i granicznych

do Państwa; 
2) wód spławnych I potoków górskich-do Pań-

stwa, samorządów wojewódzkich i spółek 
. wod!J ych w myśl obowiązujących ustaw; 
3) innych wód publicznych - do spółek wodnyc.h; 
4) wód prywatnych-do właśc:icieliw.6d, względnie , 

do właścicieli gruntów nadbrzeznych, fi przy : 
wodociągach i innych zakładach na obcych . 
gro nlach - do właścicieli wodociągów i za
kładów; 

5) sztucznych wód płynących - do przedsi~ 
. bio rcy~ 

6) przy ll;'ządzeniach, które służą do specjalnego 
użytkowani a wody lub do zabezpiec.zenia dróg, 
mostów, blidynków, kolei, portów i innych 
żaldadów na wodach' płynących-do właści-
cieli tych urządzeń. . 

(2) Do (:zasu utworzenia spó}ki wodnej ma być 
woda utrzymywana przez tych, ktorzy dotctd byli do 
tego obowiązani. 

(3) Gdy woda płynąca zQstała ur.egulowana na 
podstawie zatwierdzenych ' planów przez kogo innego, 
niż przez obowiązanych do jej utrzymania, dalsze 
utrzymanie ciąży na przedsiE:biorcy regulacji. Utrzy: 
manie może jednak objąć za zgodą władzy wodnej 
do tego dotychczas obowiązanyt1a podstawie umowy 

·z prze'dsiębiorcą. 
(4) Za zgodą władzy wodnej i Interesowanych, . 

a bez tej zgody na podstawie ustawy wojewódzkiej, 
może być utrzymanie wody publicznej powierzone 
gminom i innym korporacjom publiczno-prawnym. 

(5) Do udziału w kosztach utrzymania wód pu
blicznych mogą być zobowią:!:ane inne osoby w sto
sunku do odniesionych korzyści. 

Udział właścicieli gruntów w kosztach utrzymania. 

l\rt. 78. (1) Obowiązany do utrzymywania wody 
płynącej ma z zachowaniem przepisów art. 79 prze
prowadzić w łożysku wody płynącej i na gruntach 
przybrzeżnych t~ roboty, które są potrzebn~ dla z~
pobieżenia wstrzymania odpływu przez obrywam. 
brzegów lub dla ulłunh;c:ia ukód, powodowllnyc:h pr, •• 
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f,egluge: lub roboty reguhlcyjne na gruntach nad
brzeżnych. Wlaściclele tych gruntów . mają uczestni
cZY'ć w kosztach tych robót w mia'r~ korzyści, powsta
jących przez zabezpieczenie gruntów; mogą oni 
z.millst ' gotówki dostarczyć robocizny lub materjałów 
budowlanych. Przyczynienia się do kosztów nie można 
żądać, gdy 'chodzi o usuni~cie lub zapobieżenie szko
dom, spowodowanym przez żeglug~ i roboty regu
lacyjne. 
. (2) Przed zerządzeniem robót należy wysłuchać 

włl!lśclcieli gruntów, tudzież przedstawicieli Intereso
wanych samorz~dów przy okazan iu i wyjaśnieniu im 
planu oraz podaniu przypadających na nich kosztów 
przybliżonych. 

Wykonanie robót przez właścicieli grunt6w. 

I\rt. 79. (1) Właściciele gruntów nadbrzeżnych 
wInni usunąć ze swoich gruntów takie drzewa, krzaki, 
ogrodzenia i Inne przedmioty, które przeszkadzają 
odpływowi wody płynącej równo z brzegami. 
. (2) Wlaścicle le nadbrzeżni mają również wy-
konllć powyżej Hnji brzegu nie wyml!lgające facho- ' 
wych wiadomości, ani znaczniejszych kosztów roboty 
dla wyrównania I zadłJrnienia terenu, aby przez to 
zapobiec obrywaniu brzegów, któreby wstrzymywało 
odpływ wody. 

(3) O ile skutek robót, wymienionych w ustę
pie 2. zależy od uprzedniego zabezpieczenia spodu 
brzegu poniżej linji brzegowej. roboty te maj ą być 
wykonane dopiero po wbezpieczenJu spodu brzegu 
przez obowiązanych do utrzymania wody. Władza 
wqdna rozstrzyga, czy warunek ten Jestsp.e/niony. 

\ (4) Gdy brzegi wody płynącej są obudowane 
podług planu, urze:downle zatwierdzonego, ma przedsl~
biorca mimo przf!plsów ustępu 1 brzegi te w tym 
staniłł utrzymywać, dopóki rozporządzenie Ministra 
Robót Publicznych nie uzna utrzymania tego stanu 
za zbyteczne. 

. (5) Jeśli brzeg tworzą budynki, mury, bul
wary i t. p. lub gdy te budowle-wchodzą .w wodE: 
płynąc", ma je właściciel własnym kosztem utrzy-
mywać. . ' 

Utrzymywanie brzeg6w przez obowiązanego cle utrzyma-
nia wody. 

Rrt. 80. (1) ObowiZjzek utrzymywania brzegu 
może być za zgodą władzy wodnej uregulowany . 
umowl't mie:dzy interesowanymi właścicielami gruntów 
• obowiązanym do utrzymania wody odmiennie od 
postlmowleń art. 78 i 79. Na ż~danie właścicieli 
gruntów, obowiązanych do utrzymywania brzegu, ma 
obowiązany do utrzymania wody wykonać w ich za
st~pstwie roboty, wymienione wart. 79, za stosownem 
wynagrodzeniem. 

(2) Jeżeli woda płynąca została uregulow!'ma 
według urzędownie zatwierdzonego planu, obowiązl!l ny 
do utrzymywania wody płynącej ma prawo przyjąć 
na siebie, za złożeniem deklaracji przed władzą 
wodną, utrzymanie brz'l! gów, ciążące na właścicielach 
gruntów w myśl art. 79 ust. 2. Może on pociągnąć 
właścicieli nadbrzeżnych do udzielu w Itos~tach za
bezpieczenia brzegów do wysokości ciężarów, nało
żonych nn nich w ust. 2 art. 79. 

(3) To samo stosuje si~ do wypadku, gdy 
bneg! naturalnej wody płyn~cej zostały uregulowane 
według urzE:downie zatwie rdzonego planu, a utr,ty
manie zarówno wody płynącej, jak i zabezpieczonych 
br._sów, należy do tego samego · obowiązanego_ 

Usuwanie prz:eszkód w odpływie przez władzf4. 

I\rt. 81. Gdy w wodzie płyn~cej przeszkody 
w odpływie spowodowan e zostały przez kogo innego, 
a n ie przez obow l ~zanegQ do utrzymania. ma władza 
wodna w mia~e: możności pociągnąć sprawc~ do usu~ 
ni~cia przeszkód. To same stosuje s i ~ do usuni~da 
przeszkód na gruntach nadbrzeżnych. które wodzie · 
płynącej równo z brzegami utrudniają znacznie 
odp/yw. 

Przepisy wyjątkowe. 
:. 

Rrt. 82. (1) Odmiennie od przepls6w ninie}· ' 
szej ustawy obowiązani s~ do utrzymywania: 

1) Pa ństwo , gdy do wejścia w życie ninieJsze) 
ustawy utrzymywało lub było obowlZlzane 
utrzymywać wod~ płynącill lub jej brzegi; 

2) ten , który przy wejściu w życie niniejszej 
ustawy był publi czno-prawnie obowiązany 
do utrzymywania wody płynącej naturalne) 
lub sztucznej, albo jej brzegów z mocy zwy
czaju lub specjalnego tytułu; 

3) przedsl~b iorca na CZlIS trwania obowllł~ku. 
nałożonego w pozwoleniu lub w lnnem orze. 
czenlu władz; 

4) Państwo, s pólka wodna lub Inna korporacJa ' 
prllwa publicznego, gdy na mocy umowy" 
zawartej z zobowiązanym do utrzymania, 
przej~ły za zgodą władzy wodnej ze skutkiem 
publiczno-prawnie wiążącym obowiązek utrzy
m ywania wody płynącej lub jej brzegów. 

(2) W myśl punktu 4 ust. 1 uważane Sll n Ił- . 
r6wni z korporacjami prawa publicznego te poddene 
publicznemu nadzorowi spółki zobowiązanych do 
utrzymania, które powstały przed wejŚciem w tytle 
nIniejszej ustawy na mocy dotychczasowego ustawo
dawstwa, albo na podstawie postanowień statutowych 
lub I regulaminowych, elbo też zostaną utworzone,. 
po wejściu w życie ninIejszej ustawy . 

(3) Zakres obowiązku utrzyma nia wody płynq
ceJ i jej brzegów oznacza si~ I w tych wyjątkowych 
przypadkach według art. 76 i 79. 

Udział w kosztach utrzymania wody publiczneJ. 

. "rt. S3. (1) Jeżeli pr~y wejściu w życ:le nInleJ- . 
szej ustawy istniał oparty na zwyczaju lub specjlllnym 
tytule obowiązek utrzymania wody publicznej, ma 
prawo ten, na któiego w myśl art. 77 ust. 1 p. 2 i 3 
i ust. 4 obowiązek utrzymania został przeniesiony. 
pociągnąć dotychczasowych obowiązanych do udziału , 
w · kosztach utrzymania w wysokości dotychcz~so
wego ich zobowiązania. Udział w kosztach nie moje 
przewyższać przeci~tnej nakładów bieżących, jakle 
były potrzebne w ci ąg u ostatnich 10 lat przed wej
ściem w życie niniejszej ustawy. 

(2) Od obowiązku udziału w kosztach można" 
sl~ uwolnić przez spłate: sumy w wysokości 25-krot
nego nakładu. 

Ud:r:icał w kosdach utrzym.ąnl!1 pUl?łić;znej rzeki teglownej 
i gramcJ.neJ. 

Ibt. 84. (1) Jeżeli przy wejklu w 1ycle nlnleJ. · 
szeJ ustawy Jest kto Inny, aniżeli Pańsfwo, obowiII" 
zany w sposób publiczno-prawnie wiążący do utrzy- : 
mywania publicznej wody :żeglownej lub granlczne-J, 
ma prawo Państwo zwolnionego od obowiązku utrzy~ 
mywania poci~gnąć do udziału w kosztach utrzymy .. 
wanla w wysokośc:i jego dotychczasowego lobowi". 

;' 
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lania. Udział w kosztach nie może przewyższać 
r>rzeci~tnych wydatków bi~ż~cych, jak.ie ~ . c~ąg~ 
ostatnich 10 lat przed weJścIem w życie mniejszej 
ustawy obciążały obowiązanego. . 

(2) Ustc;:p 2 art. 83 ma tu również zastosowanie. 

Prawo spławu tratew I utrzymanie spławności 
wody płynącej. . 

I\rt. 85. (1) Gdzie na wodach płynących spław 
tratew odbywa się zwyczajowo lub jest specjalnie 
dozwolony, ma Państwo wydać potrzebne ~arządzenla 
dla jego utrzymania. 

(2) Gdy przy wejściu w życie niniejszej ustawy 
był kto inny do tego obowiązany, obowiązek ten zo
staje utrzymany. 

(3) Obowiązany do utrzymywania wody płyną
cej I obowiązany do utrzymania spławności mogą si~ 
za zgodą władzy wodnej ugodzić, aby jeden z nich 
przejął obowiązki drugiego. 

Rozstrzyganie aporów o utrzymanIe wody l brzegów. 

ftrt. 86. (1) Spory Interesowanych o to, na 
klm z nich c1lłży publiczno-prawny obowiązek utrzy
mywania wody lub jej brzegów, mają być rozstrzy
gane przez władze administracyjne. 

(2) W tej samej drodze winny być rozstrzyga
ne skargI Interesowanych o zwrot świadczenia prze
ciwko jednemu z obowiązanych publiczno-prawnie .do 
utrzymywania wody płynącej lub jej brzegów, a to 
bez wzgh:du na to, czy świadczenIe to było dokona
ne na zarzlłdzenle władzy wodnej lub bez tego za
rz_dzenla. Jeżeli jednak chodzi o skargc:: przecIw 
Państwu, władza wodna, powołana do zarzlldu wód 
publicznych, ma wydtJć orzeczenie wstępne, czy 
I w jtJklm zakresie podj~te roboty były potrzebne do 
wypełnienia obowlZlZku utrzymywania. 

Pokrycie nadwyikl kosztów utrzymania brzegów w razie 
zallczema wody prywatnej do wód publicznych. 

1\rt. 17. Gdy prywatna woda płynąca zostanie 
według przepisu art. 3 zaliczona do wód publicznych 
i przez to zwiększy sic:: ciężar utrzymywania brzegów 
dltJ pierwotnie obowiązanych, ma im być ze Skarbu 
PtJństwa wypłacone odszkodowanie za zwiększenie 
ciężaru utrzymania. Na poczet odszkodowania winny 
być policzone korzyści, które ella obowiązanych do 
utrzymywania brzegów przynosi przejście utrzymania 
wody płynącej na Państwo. 

Udział obowiązanych w kosztach utrzymania wody pry. 
. waŁnej, zaliczonej do wód publicznych. 

Rrt. 88. Gdy przy przeniesieniu prywatnych 
wód płynących do rzędu wód publicznych utrzyma· 
nIe przecho4z1 na Państwo, mogą być pociągnięci 
do ponoszenia kosztów utrzymania w dotychczas 
obowiązujł\cej wysokości ci, którzy dotąd byli do 
utrzymania wody płynącej obowiązani. Gdy dotych
czasowe utrzymanie ciążyło na gminie lub spółce 
wodnej, mają one . swoim udziałem przyczyniać się 
do kosztów. Udział ten nie może przewyższać 
przeciętnej nakładów z ostatnich Jat dziesięCiu przed 
wejściem w życie niniejszej ustawy. 

Od obowiąz.ku płacenia udziału można się uwol
nić przez złożenie sumy w wysokości 25-krotnego 
udziału rocznego. 

I 

ObowIązki właścicieli gruntów nadbrzeżnych. 

ł\rt. 89. (1) Właściciele gruntów nadbrzeż
nych są obowiązani: 

t) zezwolić obowiązanemu do utrzymania wody, 
tudzież jego urz~dnikom i pełnomocnikom 
na wykonanie robót przygotowawczych na 
gruntach nadbrzeżnych, przymuliskach i wys· 
Pilch; 

2) oddać grunt potrzebny wraz z placami robo .. 
czerni i skladowemi dl~ wykon ania opasek 
I obitek, ostróg, tam zamykających i innych 
robót konserwacyjnych, sraz zezwolić na po
łączenie tych budowli wodnych z brzegam i; 

3) zezwolić na wykonanie na brze Su i na wodzie 
płynącej urządze!l pomocniczych potrzebnych . 
dla robót konserwacyjnych, na składanie na 
gruntach nadbrzeżnych wykopanej ziemi, 
żwiru, piasku, drzę.wa i t. p., na przywóz 
i odwóz tych materlalów, tudzież materjałów 
budowlanych, wreszcie na dostc:p dla robotni
ków i osób dOlorujących; 

4) zezwolić na branie z gruntów 02ldbrzeżnych 
materJałów potrzebnych do utrzymania wody 
płynącej, a to: kamienia polnego i łamanego, 
żwiru, darniny, piasku, gliny, ziemi, drzewa, 
faszyny l t. p., o ile te grunty nie stanowią 
obejścia gospodarskiego, ogrodów, sadów 
I cmentarzy; 

5) zezwolić na usunl~cie przymulisk I wysp. 
o Ile to jest potrzebne dla utrzymania lub 
przywrócenia zwykłego biegu wody (art. 16). 

(2) Przepisy punktów 1, 2, 3 I 4 ust~pu t ma
J~ zastosowanie ~akże. do grur:tów, le~~cyc~ poza 
gruntami nadbrzezneml, oraz do Ich własclcleh. 

(3) Co do miejsca wydobywania materjałów 
budowlanych (p. 4 ust. 1) winien obowiązany do 
utrzymania wody porozumieć się z właścicielami 
gr~ntów. 

(4) Właściciele gruntów mają prawo do wyne
grodzenia, którego wysokość oznacza władza "odna 
na zasadzie opinji znawców. Orzeczenie władzy wod
nej jest zaskarżaJne w drodze prawa w przecią~u 
trzech miesięcy od dnia terminu rekursu, albo, Je
żeli wniesiono rekurs, od dnia dor~czenia orzeczenia 
drugiej Instancji. 

1\rt. 90. Przez zaj~cie gruntów w wypadkach. 
przewidzianych wart. 89, odpływ wód płynących 
może być wstrzymany tylko za zgodą interesowanych. 
W wypadkach punktu 4 ust. l art. 89 i stniejąca wy. 
sokość brzegów może być obniżona tylko za zgod" 
właścicieli nadbrzeżnych gruntów, gdyby przez to 
·wielka woda wysŁt; powała wcześniej. niż dotychczas 
na przyległe obszary. 

Wytwarzanie i u:!ytkowatJle odsypisk. 

Rrt. 9t. (l) Obowiązany do utrzymania wody 
ma prawo wytwarzać odsypiskZl i o tyle j ~ umac
niać, aby się utrwaliły i bez szkody dla wody płyną
ceJ mogly być użytkowane jako łąki lub pastwiska. 
W tym celu z mocy samego prawa (art. 9) wchod~ł 
on w posiadanie i użytkowanie odsypisk. O zamia
rze wytworzenia I ustalenia odsypisk winien obo
wlllzany do utrzymania wody zawiadomić pisemnie 
właścic ieli gruntów przyleg łyc n . 

(2) Wł<lściciele gruntów nadbrzeżnych mogą 
w myśl art. 9 niniejszej ustawy objqć ocla)'piaka w pG- ' 

/ 
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siadanie za zgodą obowiązanego do utn:ymani~ wo
dy, gdy odsypiska się utrwalą lub gdy rąbaty ko 
nieczne dla ich utrwalenia zostały wstrzymane, 'albo 
wreszcie gdy obowiązany do utrzymania wody nie 
wypełnia obowiązku utrwalenia odsypiska; ' a to za 
zwrotem wartości odsypisk, która nie moie przewyż
szać wyłożonych kosztów. 

, (3) Przepisy ustępu 2 stosują się także do nie· 
utrwdonych jeszcze odsypisk, które wytworzone zO
stały przez roboty konserwacyjrie przed wej$ciem 
w życie niniejszej ustawy. ' 

Dostc;p 'do wody, pr.zewoz6w i miejsc do lądowania 
przez odsypiska. ' " ' 

n.rt. 92. (1) Jak długo obowiązany do utrzy-
. mania wody znajduje się w -posiadaniu odsypisk, mu
si właścicielowi lub użytkownikowi gruntów nadbrzeż· 
nych zezwolić na dostęp do wody płynącej i umoż
J[wić jej użytkowanie stbsownie do potrżeb gospo
darczych l zachowaniem przepisów art. 91.

1 

(2) Gdy odsypiska znajdują sl~ przedprzewo
zami, miejscami do lądowan i a I t. p., winien obowią
zany do utrzymania przyśpieszyć ich utrwale.nie l pO· 
Sbrać si~ o odpewiednl dost~p. 

(3) W razie wydzierże.wienia odsypisk przy rów
nej ofercie m a pierwszeństwo właśCiciel'i użytkownik 
gruntów nadbrzeżnych. . 

Zakaz szkodliwego dla budowli wodnych utytkowania 
odsypisk. 

I\rt. 93. Dopóki budowle ,wodne konserwacyj
ne będą przez obowiązanego utrzymywane, ma on 
prawo zabronić takiego użytkowania przyległych od
sypisk, któ reby moglo szkodzić tym budowlom. 

Obsiew i obsadzanie odsypisk przez obowiązanego 
do utrzymania wody. 

Art. 94. (1) Gdy się okaże potrzeba obsadze
nia lub obsianja trawą odsypisk, objętych w posia
danie przez właścicieli nadbrzeżnych, obowiązany do 
utrzymania wody ma prawo wezwać ićh do wykona· 
nia tego w określonym terminie. Gdy właścIciel 

'nadbrzei r:y nie spełni tego żądania, obowiązany do 
utrzyr:1anb wody ma prawo sa m przeprowadzić ob~ 
sadzenie i obsianie i ciągnąć stąd korzyści, w któ
rY!l\ to celu właściciel glUntów nadbrzeżnych winien 
zezwolić na od powiedni dcst~p. . 

(2) Ui:ytkowanie winno być odstąpione, właści: 
cieJowi nadbrzeżnego gruntu, gdy zwróci Diepokryte 
przez użytkowanie koszty i przejmie utrzyn-lywanie 
odsyp isk oraz złoży w razie potrzeby zabe.zpieczenie • . 

. Osadzanie znaków, punktów stałych i sygnałÓw- na 
grunta,ch nadbrzetnych. ' . .. 

, - F\rt . 95. Obowiązanym do , utrzymania wody, 
jak również ich urz~dnikom i upoważnionYJ11 , wolno 
w każdym czasie osadzać na przymuliska~hj, wys
pach, jak rów nież na g rum ach nadb r~eźnych, a w mia· 
rę' potrze by i , na gruntach, poza niemi leżących, -
znaki kilometrowe, wzglE::dnie hektornetrowe, - i pun
kty stale. ' zarówno jak i sygn ały ieglarsr..ie i inne 
znaki. Znaki te winny być tak widoczne, aby nie 
były dla gospodarki niebezpieczne. Właściciele grun
tów oraz użytkown icy mają prawo do zwrotu szkody, 
jaką z tego pOWQdu poniosą. 

.:':"; .. 

Odszkodowania wogóle. 

I\rt. 96. . O ile w niniejszym rozdziale obOWią
zek do odszkodowania nie jest wyraźnh;~ ' riał9żony, 
może byĆ wynagrodzenie za szkody, spowod6wane 
przez roboty przy utrzymaniu wody, o tyle 'tylko żą
dane, o ile szkodom tym przez zachowanie -potrzeb
nej ostroźnoścl można było zapobiec. , 

Wysłuchanie włB~cicieli gruntów. 

I\rt. 97. (1)' W wypadkach, wymieniorlych wart. 
89 do 9~., 1 należy wysłuchać właścicieli i użytkowni
ków odoq,$'t1ych gruntów prz,ed rozpoczęciem zamie
rzonych robót, o ile nie zachodzi niebezpieczeństwo 
w zwłoce. " 

(2) W razie sporów wydaje zarządzenia władza 
wQdna. - ._ 

Wyjątkowe postanowienia dla fortec, kolei tela:mycb ,,-' 
i dróg publicznych. 

1\rt . . 98. (1) Postanowienia art. 89 i 91 do 95 
nie mają ' zast.osowania do ,gruntów, stanowiący!=h 
przynależ-nósć fórtec, kolei żelaznych albo dróg P·u:' 
blicmych, o ile sprzeciwiają się temu względy dobra 
publicznego. Czy zachodzi ten wypadek, rozstrzyga 
wojewGda, od ąrzeczen,ia l~tór~g,O dopuszczalne jest 
odwołanie do Ministerstwa Robót Pu blicznych. , - ~ 

, (2) W wypadkach ustepu 1 -właśCiciele grunt,ów 
obowiązani są sami wykonać potrzebne roboty ·kó,rf .. 
serwacyjne wedlug wskazówek . władzy wodnej. " , 

Zawieszenie przepisów o utrzymaniu wód granicznydi 

, Rrt. 99. O ile traktaty państwowe lub inne 
umowy międzynarodowe temu się nie sprzeclwi~jąi 
mogą być przepisy niniejszej ustawy o utrzymaniu 
wód czasowo zawieszone przez Ministra Robót "Pu
blicznych na takich wodach płynących, ' które nie 
najeżą wyłącznie do Rzeczypospolitej Pojskiej. ' 

ROZDZIAŁ, 11. 

Regulacja wód i ubezpieczenie brzegów. 
Regulacja ·ze względów publicżnycb. 

Rrt. 100. Regulacja wód płynących . i . ~bezple. 
czenie brzegów mogą być przeprowadzonezę wzglę
dów interesu publtcznego według nast~pujących . po;. 
st/anowień. , ' ' -

ł\rt. 101. (1) Przeds!~blorstwo regulacyjnemó-
że opej mować: . 

1) stawianie budowi! regulacyjnych, pogłębiel)le 
dla celów żeglugi , wytworzenie nowego ło~y~ 
ska, regulacj~ na w-ie lk ą wodt:: albo · . 

2) inne ulepszenia, wychQdzące poza zakres 
utrzyrr.ania. . . '., 

(2) Sztuczne wytwarzanIe nowych gruntów pr~y.,: 
brzeżnyr.h i plantacje wikliny uważa si~ zaprżedsi~
biorstwo regulacyjne w 111yś l ust~ ')!.l 1 punktu 2.)' .. 

(3) Wladza wodna ' ro l;; t r~yg a w razi~ . spOtiJ~ 
czy roboty wychodzą poza za1u!=s u trzymania i pod~ 
padają pod postanowienia . tego , rozdziału. Przectw 
r:ozstrzygnięsiu władzy .. może byc wniesipne zatal,e:
nie do wyistej instancji. 

Uprawnienie do ·regulacji. 

I\rt. 102. (1) Do pr,eprow~dz~~ia 
mają prawo; 

. :, ~-

regulaajl 
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, .. ,_:'..:'",1) na , woda.ch. żeglownych _ i granicznych-
, Państwo; , 

2) na wodach spławnych I potokac ' górskich
" . Państw,-, semorządy wojewedzkie i spółki 

, , wodne; , , , 
" ,3) na -Innych wodach publicznych ....... Państwo, 

-, 
:-~ ~.:: 

: ' spółk i wodne, lub inne korporacje prawa 
pubticznego, oraz s~ółkl obowiązanych do 
utrzymą r.ia wedy, albo jej brzegów, które 
powstały przed - wejśd€lmw żyCie niniejszej 
ustawy na mocy detych czasowego ustawo

_ dawstwa., elbo na . podstawie postanowień 
, statutowych lu b regul!lm inowych, albo też 
zosteną utworzone po ' we j śdu w ' żX<::i~ ninie}
szej ustawy (art. 82 ust. 2), wre#cle utwo
rzona dla reg ulacji spółka wodna na prze-

o, • " strzenl wody. polożanej w jej okrE::gu. 
"" (2) Ustawy wojewódzkie mogą powierlyć prze

prowadzen ie regulacji i stojącego z nią w związku 
ubezpieczenia brzegów związkom samorządowym. 

ObowiązyJ pdedslE;blarcy, 
... ;: - I\rt. 103. (1) Przedsi~b l orca regulacji ma obo-
wiązek wykonania takich urządzeń, które są pątrzebne 
'(1121 ochrony gruntów. budowli i zakładów przed nie
,bezpieczeństwem I szkodą, o il,ę urządzenia te dadzą 
~it:; ' pogodzi ć Z przeds iębiorstwem i gospodarczo 
uśprawiedl iwić. Prledsi l.;blOrCa winien takie wyko
nać u rządzenia, wymagane w interesie publicznym. 
Q'o. tych należą ,spowodowane prze z regulację zmiany 
na drogach pub licznych i znajdujących siE:: na nich, 
most21ch. ObOWiązany do utrzymywania drogi 'lub 
Qlostu ma, z zachowaniem ciążących na nim z mocy 
specjalnego tytułu obowiązków, w takiej mierze przy
tiynić siE:: do kosz tów, w jakięj wsk ute k zmiany za
o'sżćz~dził wydatków, k tóreby inaczej ponieść musiał 
dlas:ilełnien i a obowiązków utrzymania, 
. ," (2) Gdy skutkiem regulacji należy siE:: spodzie
wać szkodliwego oddziaływania na pra wa osób trze
cich, mOgą one żądać wykonania urządzeń, kt6reby 
wy kluczały szkodliwe skutki. Przepis ten stosuje sit:; 
takie do zmiany Odpływu, zmiany stanu wody, któ
raby ograniczała prawa innych do wody lub narażała 
obce , grunty na szkod~, wreszcie do utrudnienia 
w spełnianiu przez Innych obowiązku utrzymania 
wody i brzegów. 
-:'" , : {3} Za szkodE:: nie uważa sit:; zmiany stanu 
w.ody- gruntowej, gdy regulacjE:: przeprowadza si~ 
(jelemuzyskania odpływu dla zwykłego odwodnienia 
gruntów, dla których naturalnym odpływem jest 
r~gu~owana woda płynąca. 
. - (4) Przedsi~bjo rca obowiązany jes~ założyć 
I utrzymywać urządzen i a, jak obserwacjE:: wodowskazów, 
~~a'nu wody gruntowej i t. p, dla stwierdzenia, czy 
Iw jakich granicach szkody zostały wyrządzone. 
" ,_(5) Jeżeli Państwo urządzi nasyp przed Iinją 

brzegu dla wybudowania drogi lub ścieżki holowni
czeJ. lub dla innych celów, winno p~przednim wlaści· 
cielom ' brzegów lub użytkownikom w miar~, jak 
tegb ' wymagają ich Interesy gospodarcze, zabezpie
a,yć w d otychczasowym zakresie dostE::p do wody 
i .: możność jej użytkowania. 
," , (6) Przedsiębiorca' o~owiązany jest także utrzy
mywać wymienione powyżej urządzenia, o ile ten 
clężar przekracza zakres istniejącego dotycnczas obo
wiązku właścicieli gruntów i zakładów oraz uprawnio
nych do utrzymywania . istniejących i temuż celowi 
służących urządzeń. ' 
';. '. 

" e .. '. • - .~ , ., . . 

Odszkodow21nie. 

Art. 104. (1) O ile w wypadku, przewiqzi an ym 
w ustępie 2 art 103, wymien ione tam urządze n i a nie 
dadzą si~ pogodzić z przedsiebiorstwem lub gos po · 
darczo usprawied ł1 · ... ić, dotkn i ęty szko~liwem oz i a ło
piem może żądać odszkodowa nia. Z powc du na ru
szenia prawZI, o ile nie chod zi o prawo d o. , wody 
płynącej, . może on również sprzeciwiać siE:: re gu lacji. 

(2) O~szkodowanie m«lże pol~q .. ć na perjo
dycznych świadczeniach, J!>izytem może być zastrze 
żone ponowne Jego oznaczen ie i odmienne I,lsta lenie 
w pewnych Gkresach czasu. Na p l!lCzet odsz kodo
wania winna być wliczona korzyść, jaką upraw niony 
osi.:Wa z przedsiE::biorstwa. 

flrt, 105. Z powodu szkodliwej zmiany odpływu 
lub stanu wody gruntowej, z powodu utrudnieni<l 
utrzymywania wody płynącej lub jej brzegów, oraz z po
wodu czasowego naruszenia praw użytkowania wody
odszkodowanie może być wtedy tylko żądane, gdy 
szkoda, jest znaczna. 

Usuwanie odsypisk, wysp ł wystających brzegów. , 
I\rt. 106, (1) Jeśli to jest według planu po

trzebne (art 108), przedsję biorca jest uprawniony spt:;
dzić wodą lub w inny sposób usunąć przymuliska i od
sypiska wszelkiego rodzaju, skały, wyspy i wystające 
brzegi. Odszkodowanie może być tylko wtedy wy
magane. gdy szkoda jest znaczna, o ile zaś chodzi 
o przymuliska i wyspy, jeżeli właściciele posiadali je 
dłużej niż lat trzydzieści i u!ywali ich pod uprawę 
(art. 16). . 

(2) Obsadzenie, zadarnienie lub inne umocnie
nie, gruntów, które według plan u regulacyjnego mają 
byc lIsuniE;te, wymaga zgody przedsiębiorcy . ' 

(3) 'przy wykonaniu robót winien przedsiębiorca 
unikać zeszpeG:enia krajobrazu, o ile to da si~ pogo
dzić z celem i gospodarczem założeniem przeds i ę
biorstwa. 

Stosunki prawne między przedsiębiorstwem regulacyjnem 
, a właścicielami gruntów, 

I\rt. 107. (1) Postanowienia art. 89 do 95, 
określające stosunki prawne miE::dzy obowiązanym 
do utrzymania wody a właścicielami gruntów, mają 
być odpowiednio zastosowane do stosunków praw
nych między przedsiE::biorcą , regulacyjnym a właści
cielami gruntów. 
. (2) ,', Pozatem właściciele gruntów nadbrzeżnych 
obowiązani są bez odszkodowania na żądanie przed. 
siE::biorcy usunąć lub zezwolić na usunięcie dziko 
rosnących dr;zew i krzaków, które przeszkadzają regu
lacji, a według planu muszą być u~nit:;te. ' 

Zatwierdzenie projektu regulacyjnego. 

I\rt.~, 108 (1) Przedsiębiorca winien przedłożyć 
projekt regulacyjny wraz z objaśnieniem władzy wod
nej, która po przeprowadzeniu dochodzenia wyda 
orzeczenie o :dopuszczalności przedsiębiorstwa, oraz 
co do zarzu'tów i roszczeń interesowanych i zatwierdżi 
projekt. -

Przy ' robotach regulacyjnych, padejmowanyćh 
na podstawie projektów, zatw ierdzonych ' przez Mini
sterstwo • Robót Publicznych, odpada potrzeba za
twierdzania projektu przez wladzę wodną. 

(2) W razie potrzeby może władza wodna ze
zwolić 'na zmiany zatwierdzonego projektu. 
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(2) Wysok()ść zasiłków ze Skarbu Państwa J 
I z funduszQ.w wojewódz kich oznaczą osobne ustawy 

li' ' 

Wytyczenie IInji brzegu. 

I\r:t. 109. 1
• Przed rozpoczęciem robót regulacyj

nych winna wladza wodna ustalić i amarkować gra
nicę między łożyskiem wody a gruntam i nadbrzeżne mi 
(linję brzegu) w myśl art. 6, oraz wydać orzeczenie 
co do zarzutów I roszczeń interesowanych właścicieli 
gruntów. 

Oopu~zczalność żądanIa urządzeń , zapobiegających s zko
, dZle, ~ub odszkodowania po zatwierdzeniu projel{tu. 

I\rt. 110. (1) Dotknh::ty szkodliwe m działaniem 
regulacji może nawet po za twierdzeniu· projektu Żq
dać w myśl art. 103 do 105 wzniesienia i utrzymy
wa nia urządze ń, bądź też odszkc dowania, chyba ze 
jeszcze przed upływem te rminu, przez wllldzę wska
zanego, sZ~0dllwe dzia łanie przewidział lub przewi
dzieć był winIen, a przed upływem tego terminu 
nie sprzeciwiał się regu lacji , a ni nie stawiał żą a ań 
W przedmiocie wzniesienia urządzeń, lub ods zkodo
wania. Z powodu upływu terminu nie g asną pre
tensje, §'dy poszkodowany udowodni, że dotrzymaniu 
terminu stan~ły na przeszkodzie sila wyższa lub nie 
dające sie: uchy lić wypadki. 

(2) Pretensje o wynagrodzenie szkód przeda
wniają się w c.i ągu · 3 lat od chwili, kiedy poszkodo
wany dowiedział się, że szkodliwe działanie nastąpiło, 
pozate m są wykluczone, jeśli nIe zosta n ą podniesIone 
w przeciągu 30 lat po wykończeniu tej części przed
siębiorstwa . która spowodowała szkodę. Czas ukoń
czen ia poszczególnyc.h ł robót winien być w odpo
wiedni sposób podany do publicznej wiadomości 
przez władz~ wodną. 

Rozkład koszt6w. 

I\rt. 111. (1) Właściciele gruntów nadorzeżnych 
winni uiścić pr-zedsiębiorcy ręgulacji stosowny datek 

.do koszt,ów ubezpieczenia brzegów, o ile to ubezpie
czenie według zatwierdzonego planu jest potrzebne 
dla utrzyma nia, zapewnienia, lub poprawienia odpły
wu wody płynącej. Datek nie może przewyższać 
korzyści, wypływającej dla właścicieli z zabezpieczenia 
ich gruntów naGi brzeżnych. 

(2) Przepisy ustępu 1 majZ\takźe odpowiednie 
zestosowanie, gdy ubezpieczenie ma być przeprowa
dzone poniżej linji brzegu, by zapobiec wstrzymy
waniu odpływu przez obrywanie brzegów. 

(3) Gdy przez regulację wody płynącej obowią
zany do utrzymania zostanie zwolnio ny od tego obo
wiązku, winien on uiścić przedsiębiorcy datek w wy
sokości korzyści, wypły wającej ze zwolnienia od c:i~
żarLI utrzymywania. Datek ten nie może przewyższać 
przeciętnej nakładów bieżących, jakie były potrzebne 
i jakle musiał ponosić dotychczasowy obowiązany 
do utrzymywania w ciągu ostatnich 10 lat przed 
regulacją , i może być całkowicie spłacony zleżeniem 

. 25-krotn~go datku rocznego. 

Zasiłki z funduszów publicznych. 

I\rt. 11.2. (1) Jeżeli regulacja nakłada na obo
wiązlInego takie cit:żery, które nie stoją w odpowied
nim stosunku do y.or.zyścl, lub których obowiązany 
nie jest w stanie ponieść, przymus regulacji jest do
puszcza)ny, jeżeli Państwo i samorzady wojewódzkie 
przyczynią sit: odpowiednicmi datkami do kosztów_ 

.. _._ - -_._ ~---."""", _.-.:._---....... _-----

państwowe T wojewódzkie. . 
(3) Zas i łek Państwa nie mote być mniejszy 

od zasiłku samorządu wojewódzkiego. . 

ROZDZIF\t m. 
Ochrona od pow :>dzl. 

Policyjne ograniczenia w obszarze przepływu 
wielkiej wody. 

I\rt. 113. (1) Dla ochrony od powodzi władza 
ad r:n inistracyj na II instancji może wydawać rozporzą-
dzenia, mocą których: -

a) może by ć uczy nione zależnem od zezwolenia 
włądzy wodnej I instanCJi: 
1) pogłE:bienie pcwierzchnl ziemi w pnekroju 

przepływu wielkiej wody, jek również wy
dobywanie gliny, żwiru, kamieni I in
nych materjałów z gruntów nadbrzeżnych, 
a w m i arę po trzeby i z dalszych; 

2) obsadzanie drzewami i krzakami gruntów 
wolnych od z a le~u przez wielką wod~ 
które jednak są n arażone na podmycie; 

b) władza wodna I Instancj i może zakazać: 
1) składania w przekroju przepływu wielkiej 

wody mułu, ziemi, plasku , żużli , kamieni, 
drzewa I innych materjałów, które . mogą 
od pływ wo dy utrudniać ; . 

2) wzruszan Ia ziemi przez orkę, karczowanie, 
ci~cie darni, wypasanie i t. p. na gruntach, 
leżąc ych w nurc.le wielkiej wody, jak rów
nież na gruntach nadbrzeznych, a w miart; 
potrzeby i na dalszych; . 

3) używania gru nt6w nad brzeżnych do skła
dania, wyc.iągania I lub staczania drzewil, 
albo , Innych przedmiotów, jak również 
do pojenia bydła, o Ile osobne urządzenia 
nie wylduczają szkogy; 

c) na polecen ie władzy administracyjnej I in
stancji właściciele grllntów będą obowiązani 
bez pretensji do odszkodowa nia bądź sami 
u!unąć, bądź zezwolIć na usunięcie w prze
kroju przepływu wiel kiej wody dziko rosną
cych drzew I krzaków, zaś poza tym obsza
rem wszyst kich tych drzew i krzaków, które 
są narażone na wpadnięcie do wody lub 
wyrwanie. 

(2) Wydanym w myśl ustępu 1 zarządzeniom 
nie podlegają zarządy regulacji wód pu blicznych, ani 
zarządy wałowe przy wykonywani u swych uprawnień 
między wałami a wodą płynącą. 

Utrzymanie wolnego obszaru zalewu. 

I\rt. 114. (1) Na wodach płynących, które nie 
są obwałowane na wielką wodę, władza wodna II In~ 
stancj i oznaczy obszar zalewlJ, w obrębie którego 
bez 'pozwolenia władzy wodnej I instancji nie wolno 
będzie: 

1) podnosić powierzchni terenu, tudzież wzno
sić,. rozszerzać i ' przenosić wystający<:h nad 
powierzchnią ziemi urządzeń (gropeł, wałów, 
budynków, murów I Inny<:h budowli, cegielni 
polowych, ogrodzeń, plantacji dr~ew Ilnz ... 
ków i podol:mych urządzeń); 

.. 
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2) c!Słkowicle lub częściowo usuwać grobel, wa· 
łów I tym podobnych wzni esień. 

(2) W ważniejszych wypadKach ma w ładza 
wodna I Instencjl przed wydaniem pozwolenia wy· 
'Iuchać urząd techniczny (meIJoracyjny), obowiązany 
do utrzymania wody. zarząd spółki wodnej ( związku 
we/owego), względnie zarząd r~gulacj i I obwałowa
nill, oraz wnloskodawcE:, nadto zaś ogłosić pu blicz· 
nie termin do wnoszenia zarzutów. 

(3) Na zastosowanie środków ochronnych w na
głych wypadkach na czas trwania niebezpieczeństw!!! 
nie potrzeba żad n ego pozwolenia. Gdyby jednak 
te środki miały pozos tać nll stale, należy po usu

"nlęciu niebezpieczeństwa uzyskać pozwqlenlll. 

1\rt. 115. (1) Odmowa udzielenia 'zezwolenla 
na zastosowanie środków och ronnych (art. llĄ ust. 1) 
lub połączenie go z zastrzeżen i ami I ograniczeniami 
może nastąpić t Y 11<0 ze względu na ochron~ od 
wielkiej wody. 

. (2) Zezwolenia na wzniesienie urzlldzeń nie 
można odmówić, gdy szkody, ja kich z powodu od· 
pływu wielkiej wody należy si~ obawiać, zostaną 
wyrównane przez Inne ulepszenia na koszty pro
szącego. 

(3) Jeśli nowe urząt;izen fe ma być wzniesione 
w miejsce istniejącego, II ' odpływ nie dozna przez 
to większych przeszkód nli dotvchczas, zezwolenia 
można oomówić tylko w razie ~niesienitl sprzecIwu 
I tylko za odszkodowaniem. Odszkodowanie ma za· 
płacić ten, kto wniósł sprzeciw. Odszkodowanie określa 
władza wodna. Orzeczenie jej w tym ostatnim przed
miocie może być zaskarżone w zwykłej drodze prawa 
w ciągu 3 rniesi~cy Od dnia dor~czen i a. 

(4) Władza wodna może wydać orzeczenie, że 
pozwolenie co do niektórych urządze~f.1 wymienio
nych wart. 114, ze wzgl('ldu na ich nie'znaczne od· 
działywllnie na przepływ wielkiej wody nie jest po
trzebne, lub może być udzielone z zastrzeżeniem 
odwołania. 

, 
Usunlęcfe przeszkód wedpływie wielkiej wody. 

I\rt, 116. , (1) O Ile dlll ochrony od powodzi 
Jest potrzebne całkowite lub cze;śclowe usunięcie 
wzniesień powierzchni ziemi i urządzeń, wystających 
ponad powierzchni~ (wałów, grobli I in nych wznie · 
sień. budynków, murów i innych budowli. cegie lni 
polowych, ogrodzeń, plantacji, drzew i krzaków i po
dObnych urządzeń ), które wstrzymują odpływ wiei· 
kiej wody, może być przez władze; wodną przyznane 
prawo wywłaszczenia. 

(2) Gdy prllwo wywłaszczenia zostało przy
znane Państwu, lub związkow i k9munalnemu, mogą 
one pociągnąć do udziału w kosztach przedsięb i or
stwa właścicieli gru ntó w i za kładów, jak równ ież 
zw iązki i korporacje prawa publicznego, w miar~ 
korzyści, Jakie im usunięcie przeszkód przyniesie. 
Na wniosek przedsiębiorcy ustala wysokość udziału 
władza wodna . 

(3) Gdyby usunl~cie przeszkód w odpływie 
wody obciążyło nadmiernie spółk~ wodną, związek 

,wałowy lub związe k samorządowy, które są obo
. wiązane do utrzymywan ia wałów ochron nych, przy
czynić si~ ma do pokrycia kosztów Państwo i samo
rządowy związek wojewódzki. Udział Państwa nie 
może być mniejszy od udziału samorządu woje
wódzkiego. 

Budowa wałów ochronnych. Zwlązld Willowe. 

1\rt 117. Celem ochrony od powodzi I popie
rania ro lnictwa mogą być tWGHZOne związki wałowe 
dla budowy. przedłużenia, podw yższenia i utrzyma· 
nia wa łów, oraz urządzeń ubezpieczających, osusza
jących i nawodniających przez wła ŚCIC i eli gru ntów, 
które są n arażone na wylewy. Postanowienia cz~ścl 
piąte j nin iejszej ustawy mają zastosowanie takie do 
tworzen ia o rga nizacji l stosunków prawnych ZWiąz
ków wałowych. 

Zarządzenia dla ochrony ,wałów. 

Art. 118. (l) Władza wodna jest uprawniona 
of}fan iczyć, lu~ ca łkowicie zabro n i ć taki ego używa· 
nl a walow, ktoreby zmniejszało odporność wałów. 
Kto p,rzez to byłby naruszony w wykonywaniu przy
sługUJącego mu prawa, może żądać od obowiąza· 
nego do utrzymania walu odszkodowania. Wszcze. 
gólnośCi nie wolno: 

a) przejeżdżać lub przepędzać ..... z"'lerzZlt prz~z 
wały w inn ych miejscach, aniżeli do tego 
przeznaczonych; 

b) skopywać, przebijać i zasadzać drzewami lub 
wikl i ną wałów; 

c) paść zwierze:ta na' skarpach wałów; 
d) ko pać doły dla dobywania (:)liny, piasku I t. p., 

zb~orniki \lo ody. (sadzaw ki) I studnie w odleQ. 
łosci do dwudZIestu metrów od stopy wałów; 

e) o raz ziemię bltżej, aniżeli dwa metry po obu 
stronach wałów; , 

(2) W b. Galicji obowil!zuJą ustawy krajowe 
o kon serwacji obwałowan ia Wi sły, tudzież regulacji 
l obwałowania jej dopływów, w b. dzielnicy pruskiej 
zaś statuty związków wałowych. 

Obowiązki właścicieli gruntów. 

I\rt. 119. (1) Właściciele gruntów, należących 
do związku wałowego i gruntów, znajdujących si~ 
między wał<llmi a wodą pły nącą, są obowiązani do 
odstąpienia za odszkodowaniem gruntów, potrzeb
n ych pod urz~dzenia wałów i należące do nich urzzz· 
dzenia za t:>ezpieczaiilce, odwodniające i nawodniające. · 

(2) Właściciele gruntów mie:dzy wałami li wod-q 
płynącą winni poddać si~ ogrenicze·niom włll sności, 
potrzebnym do budowy i utrzyma nia wałów i nale
żących do nich urządzeń zzbezpieczaj~cy,h, odwod-
niających i nawodmających. . 

(3) Właścicie le gruntów, należących do związku 
wa łowe jo, oraz gruntów mic:;dzy wałami II wodą pły· 
nClcą, muszą zezwoltć na branie z ich gruntów roi· 
nych i leśnych, tudzież z nieużytków i wód, kamie
nia pOlpe g,o I łamanego, żwiru, darni, piasku, gliny 
o raz ZIemI, potrzebnych do budowy i utrzyma nia 
wałów oraz urządzeń zabezpleczejących,odwodni2lją· 
cych I nawod ni ających. . 

(4) O potrzebie i rozmillrze wywłaszcz,enla 
i ogranic zeń, tu dZIeż o odszkodowaniu orzeka wła
dza wod na . Orzeczenie władzy wodnej w przedmio<
cie określenia wysokości przypadającego odszkodo
wania może być w ciflgu 3 mlesi~cy zaskarżone 
w zwykłej drodze prawa • 
. (5) O . il~ w, po~yższr<:h wypadkach statuty, 
IstnleJi:)cyc.h lUZ zWlązkow wałowych zawierają prze· 
pisy odmienne, należy post~pować według tych prze · 
plsów. 
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Przejście własności wału na związek watowy. 

Rrt. 120. Jeżeli związek wałowy obejmie utrzy· 
manie Istniejących już walów, przechodzą one na jego 
właśnośt z chwilą udzielenia pozwolenia, albo wyda
nia statutu. Statut może pGstanowić, że użytkowa
nie wałów pozostaje przy dotychczasowyc.h właści
cielach. 

Obrona wał6w. 

Rrt. 121. (l) Gdy wały podczas wielkiej wody 
są zagrożone, wszyscy mieszkarlcy zagrożonych, 
a w razie potrzeby i sąsiednich miejscowości, obo-
wiązani są na zarządzenie władzy wodnej dac bez
płatną pomoc do robót ochronnych i dostarczyć na 
miejsce potrzebnych narz~,dzi i , środków transpor-
towych. I 

(2) Władza wodna może w tym wypadku po
trzebne zarządzenie natychmiast .\'{ czyn wprcwadzić 
przez zastosowanie środków p rzymusowych; ma ona 
prawo żądać dostarczenia wszelkjego rodzcju mater
jałów ,przydatnych do / obrony przed niebezpieczeń
stwem z zastrzeżeniem -wyrównania między obowią
zanymi i zwrotu szkody. Przedsiębiorstwa, utrzymu
jące wały (województwa • . powiaty, związki wałowe 
i spółki wodne), są obowiązane do zwrotu szkody~ 
O wysokości odszkodowania orze ka w razie sporu 
władza wodna. Niezadowoleni z jej orzeczenia mogą 
w ciągu trzech miesięcy od daty doręczenia orze· 
czenia udać sl~ na zwykłą drogę prawa. 

Odbudowa wllłu nIe nalefącego do związku wałowego. 

firt. 122. (1) Gdy istniejący Już wal, który 
służy dla ochrony gruntów większej liczby właści
cieli, a nie należy do żadn~go związku wałowego, 
całkowicie lub częściowo zniszczeje, albo zostanie 
zbu rzony przez siłę żywiołową lub szkodliwe dzia
łanie, władza wodna może na wniosek jednego z in
teresowanych, a VI razie publicznego niebezpieczeń
stwa z urzędu orzec, że obow iązani do utrzymania 
mają wał odbudować w takich wymiarach, jakie 
przedtem posiadał. 

(2) W ten sam sposób może przy takich wa· 
łach być nakazane Obowiązanym podjęcie ś~odków, 
potrzebnych do zapewnienia utrzymania wałów w do
tychczasowych rozmiarClch i stanie. 

, (3) Gdy zachodzi wątpliwość lub spór, kto jest 
obowiązany do utrzymania wału, można tymczasowo 
zażądać świadczeń ód tego, kto wal dotychczas utrzy
mywał, gdy zaś ten nie może ponieść ta kiego cię
żaru, od właścicieli gruntów, które, według uznania 
władzy, wał ochra'nia. Ten ostatni prze pis ma być 
również zasfosowany, jeżeli obowiązany do utrzyma
niEl nie jest w stanie ponosić tego ciężaru. Jeżeli 
pociągni~cie właścicieli nie może t2Sk szybko nastą
pić, winn2S gmina na wezwanie zaliczyć koszty utrzy
mania lub odbudowy wełu. Gdy kilka gmin jest 
Interesowanych, n~leży mięQ!zy nie odpowiednio roz
łożyć koszty, które mają być zaliczone. 

(4) Pociągnięci tymczasowo do utrzymania lub 
odbudowy wału mają prawo dochodzić swych pre
tensji do zwrotu datków lub wartośc I św iadczeń 
wdrocdze sądowej przeciw obowiązanemu do utrzy
mania. 

(5) Wymienione w poprzednich ustępach datki 
l świlldczenia 'ą ci~żar~mi publiczne mi. 

Zapewnienie budowy l utr zymania wału, nie należąceśo 
do żwiąl.ku. , .__ 

Art. 123. Gdy ciężar budowy wału. nIe rnJle~ 
tące~o do związku walo >!, ego, został ty.mczasowo 
uregulowany, ma być utwo~zony związek wałowy:::dla 
usta ienla pll.zyszłych świadczeri, chyba że w drodze 
doorowolnego przyznania lub w drodze prawa otn~
czony zostal obowlłlzany do utrzymania, który po-
siada dostateczne środki. ' 

CZĘŚĆ CZW RRT R. 

O wywłaszczeniu i prawach, prz,ymu
sowych. 

Wywłaszczenie. ' 

Rrt. 124. (1) Na rzecz przedsiębiorstwa, które 
ma na celu osuszenie rowami lub drenami i nawod
nienie gruntów, odprowadzenie wód zużytych, do
starczenie wody dla celów gospodarstwa domowego 

. lub przemysłowych, wyzyskanie sHy wodnej, regu
lację i uspławnienie wód piynących dla statków I~b 
tratew, budowę kanałów żeglownych, urządzenie 
przewozu, ochronę od powodzi, o ile nie może być 
Inaczej celowo lub tyllW z niepomiernie wysokiemi 
kosztami przeprowadzone, a oczekiwan~ korzyści 
znacznie przewyższają stra ty-mogą być ustanowione 
za odszkodowaniem stosówne ograniczenia (służeb
ności) i obciążenia prawa własności gruntów i wód 
płynących, potrzebnych do wykonania przedsiębior
stwa, a gdy to do osiągnięcia celu jest niedosta
teczne - muszą być odstąpione potrzebne grunty 
i inne nieruchomości, urządzenia i zakłady, prawa, 
wreszcie. uwawnienia wo?."e, ~t~r.e !l1ają !11niejsze 
znaczenIe ~spodarcze, nIZ udzleltc Sl~ mające po
zwolenie. 

(2) Przy wymiarze odszkodowania nie należy 
uwzględniać tych stosunków, co do których jest Wt
doczne, że spowodowane zostały umyślAie, aby żą
dać większego wynagrodzenia . Wartość szczególnego 
upodobania, tudzież wzrost wartości przedmiotu wy .. 
wlaszczenia z powodu zamierzonego przedsiębio i stwa. 
wodnego - nie mają być brane pod uwagę przy. 
oznaczeniu odszkodowania. 

(3) Jeżeli przedsiębiorstwo ma na celu ,zwy~ 
czajne odwodnienie gruntów, 'dla których woda pły- , 
nąca stanowi odpływ naturalny, przedsiębiorca nabywa ' 
wraz z uśta len i eorn prawa, wspomnianego w ust. 1, 
jednocześnie prawo obniżenia zwierciadła wody -oa . 
odnośnej przestrzeni, lub podniesienia go przez 
wpuszczenie wody, o ile przez to żadne inne szkody , 
prócz zmiany stanu wód gruntowych nie zostaną 
spowodowane. Do wynagrodzenia szkód i strat, wy- o 
wołanych wyłącznie zmian ą stanu wód gruntowych, . 
przedsiębiorca nie jest obowiązany. 

(4) Gdyby przeprowadzenie wody zanieczysz- ; 
czonej miało powodować szkody lub uciążliwości dla 
właścicieli gru ntów, winno być uskutecznione za po
mocą zamkniętych, szczelnych przewodów. 

(5) O potrzebie, rozmiarze I rodzaju służeb
ności lub odstąpien i a gru ntów i nieruchomości, tu
dzieżo wysokości odszkodo wania orzeka władza wodna.- ' 

Nieruchomości wolne od wywłaszc:r:enia. 

Art. 125. (1) Postanowienia art. 124 nie mają , 
zastosowania do budynków, poov""ÓI:zy, ogrodów 
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.~' '1 cmentarzy, obowiązek zaś zezwolenia na przepro- ! naturalnej wody płynącej zezwole nIa na urządzenie 
wadzenie kanału dla nawodnienia lub odwod nienia ' schodów, pomostów, sch ron isk dla czółen, pralroi, 

,:,1 gruntów, zaopatrzenia w wod~ dla potrzeb damo- palów do przywiązywania lub podobnych zwyczajo· 
. wych lub przemy~łowych, lub odprowadzenie wód zu- wych urządzeń. To samo stosuje si~ do zakładów 
: żytych przez takie realn€lści, ogra nicza si ~ do zezwo- kąpielowych i przystani , ch"ćby one n ie służyły wy
leni·a na prze prowadze nie wody w zamkni~tych szczel- ' łilcznie do celów własnego gospodarstwa, o ile sto
nychprzewodach. , sownie do art. 45 nie mają zastosowania przepl-

(2) Na wyjątki od powyższeqo przepisu, gdy sy Ci) pozwoleniach. Urządzenia te na żądan i e wla
cha zi o prze ::i s i ę bic-rstwo Pańs twa. lub samorządów, dzy wodn :!j winny być w wyzna czonym terminie 
lub gdy przedsiębiorstwo leży w interesie pUblicznym, bez prete nsj i do odszkodowan ia usuni~te lub zmie
należy użyskać zezwolenie władzy administracyjnej nione, gdy dal sze ich istnienie w dotychczasowym 
II Instancji. stanie nie da się pogodzić z interesem publicznym, 

Wykupno gruntu zamiast służebności. 

I\rt. 126. (1) W wypadkach, wart. 124 wy
mienionych, może właścicie l gruntu żądać, by przed
się bi orca zamiast ustanowienia służebności nabył na 

' własność potrzebne dla urządzeń gru nty. 
(2) Gdy pozostała część gruntu 'nie może być 

celowo według swego dotych czasowego przeznacze
nia używana, może właściciel żądać wykupienia ca
łego gruntu. 

Odebranie lub ograniczenie prawa pi~trzenla wody ze 
"o wZ91~du na interes rolnictwa lub żeglugi . 

.. Art. 127. Pr~wa piE;trzenia wody mogą być na . 
żądani e interesowa nych z powodu przeważających 
korżyści dla rolnictwa lub żeglugi odebrane lub 
ograniczone za odsz.,dowaniem. Pozwc len ie na 
piętrzen ie wody może być w myśl art. 63 cofnięte 
lub ograniczone. 

Wspólne użytkowanie urządzeń do odwodniania i nawod
niania. 

" I\rt. 128. (1) Przedsiębiorcy urządzeń do od
wodnil!nia gruntów, lub do odprowadzenia wód za
nieczyszczonycl1, obowiąza n i są zezwolić na wspólne 
użytkowanie tych urządzeń osobom trzecim, gdy one 
nie mogą tego celowo przeprowadzić w inny sposób 
lub tylko nakładem wielkich kosztów, gdy przy tern 
użytkowan i e lub ruch zakładu nie zostaną dla przed
siębiorcy istotnie na ruszone i nadto, gdy osoby trze
de przyjmą na sie bie odpowiednią cz~ść kosztów 
urządzenia I jego utrzymanIa, wynagrodzą przedsię
biorcy szkody, jakieby m u wspólne użytkowan i e mo. 
gło wyrządzić, oraz dadzą na jego żądanie przed 
przystąpieniem do wspól nego użytkowan i a stosowne 
zabezpieczenie. Jeżeli wspólne użytkowa nie możli
we jest tylko przy odpowiedniej zmianie urządzenia, 
przQ!dsiębiorcy są również obowiązani stosownie do 
ich uznania zmiany te bądź sami przeprowadzić, 
bądź na przeprowadzenie ich zezwolić . Koszty tych 
zmian mają ponieść wyłącznie osoby, żądające 
wspólnego użytkowania. 

. (2) Obowiązki, określone w ' ust. l, dotyczą 
także przedsiębiorców urządzeń do nawodnienia, 
jednak tylko na rzecz właścicieli tych gruntów, które 
dla powyższych urządzeń zos'ta!y zajęte. . 

(3) Przepisy ustępów l i 2 nie mają zasŁoso
wania do urządZe ń, wzniesionych przez społkę wodną 
lub ' związek wałowy. 

Prawo właścicieli gruntów nadbrzeżnych do urządzeń na 
prywatnycll wodach płynących. 

I\rt. 129. (1) Właściciel lub użytkownik grun
tu nadbr~eżnego może dla celów własnego gos po
darstwa żądać za odszkodowaniem od właściciela 

w szczególności zaś z utrzy manIem wolnego odpływ u, 
regu lacj ą wody płynącej według ?-atwierdzonego 
planu (art. 106), a przy wodach 'publicznych także 
z przeznaczeniem jGh dla żegl u gi . 

(2) Przepisy llSt. 1 nie mają zastosowania do 
st awów, sztucznie ut worzonych przez rozszerzenie 
łożyska prywatnej wody płynącej, dalej do przestrze
ni tej wody w obrębie podwórzy, ogrodów i parków, 
d o zbiorników wodnych, wreszcie do takich jezior, 
z których o dpływaj ą tylko naturalne wody. płynące 
. (art. 21 ust. 3). 

Prawo użycia wody w razie n!ebezpiecze l'istwa. 

Rrt. 130. (1) Gdyby zaszedł wypadek czaso · 
wego braku wody, może władza wodna, a w razie 
gtożącego niebezpieczeństwa, jak np. pożaru , mi ej · 
scowa władza policyjna wydać zarząd zenia, wskaza
ne in terese m publicznym, co do czasowego użycia 
wód pu bliczn ych i prywatnych z wyjątkiem zamki~
tych wodociągów obcych gmin I w razie konieczności 
ka zać je natychmiast wykonać. Interesowanych na
leży natychmiast o tem zawiadomić. 

(2) Właściciel lub uprawniony do użytkowania 
może żądać" odszkodowa:lia. Obowiązek odszkoclo· 
wani". którego wysokość oznacza władza wodna , 
obciąża gmi n~. Właściciel lub upra wni ony, który się 
czuje Do krzywdzonym, może się odnieść w terminie 
trzym i esięc\Zhym od dnia dor~czenia orzecze nia do 
właściwego sądu o oznaczenie wysokości odszkodo
wania w drodze postępowa n ia sądowego. 

(3) Skoro ustanie potrzeba lub minie niebez· 
pieczeństwo, miejscowa władza policyjna usuną~ ma 
na koszt gmiąy poczynione zarządzenia. 

Obszary ochronne dla wodociągów i ir6deł. 

Rrt. 131. (1) Dla ochrony za kładów, zaoiJt'I· 
trujących w wodę do picia i użytkowi!l, przed zapie
czyszczen ie m lub zmni ::!jszeniem ich wyd ajności, tu
dz i eż dl a ochro ny natura inych albo sztucznie ujętych 
źródeł, zasilaj ą cych wodOCi ągi, może wła dza wodna 
ustanowić obszary ochro nn e i w\ldać zarządze n i a co 
do użytkowania i zagospodarowa~ia 'gruntów w obr~· 
bie tych O b SZZi rów. ' 

(2) Jeżeli skut.kiem · tych zarządzeń właśCiciel 
gruntu og raniczon y jest w swobodne m jega używa 
niu, przy słu guje mu prawo żą dani a odsz kodowania. 

(3) Co do ochrony źród t: ł mineralnych obowią- . 
zują przepisy ustaw o uzdrowrskach. 

Roboty przygotowawcze na cudzych gruntach. 

I\rt . 132. (1) Jeżeli w· celu wyko nania urzet
dzeń wodnych potrzebne są roboty . przygotowawcze 
na cudzych gruntach, a właściciel ich Ole chce na 
nie zezwolić, musi przedsięb iorca uzyskać ~ia to po· 
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zwolenle włedzy wodnej, która wyzneczy stosowny 
termin do podjęcia tych robót. Jeżeli chodzi o grunty 
kolejowe, należy porozumieć 'si~ z właściwe mi wła-
dzam i kolejowemi. ' 

(2) Na żądanie właściciela gruntu ma władza 
wodna oznaczyć zabezpieczenie, jakie tymczasowo 
winien dać przedsi~biorca tytułem wynagrodzenia 
szkodX' spowodowanej robotami przygotowawczemi. 

(3) Państwo, związki ' samorządowe I spółki wo
dne wolne Slł od obowil!lzku zabezpieczenia odszko
dowania. 

CZĘŚĆ PII\TIl. 

O S pół k a c h w o d n y c h(z w l ą z k a c h 
, wał o w y c h). 

ROZDZIF\l I. 

Postanowienia ogólne. 
Cele apółkl. 

Rrt. 133. Według postanowień niniejszej usta
wy mogą s i ę tworzyć spółki wodne: 

1) dla osuszania gruntów rowami i drenami, na
wodnienia, n'amulCllnia i podnoszenia (kolmacji) 
gruntów, uprawy i eksploatacji torfowisk, bu
dowy I utrzymania zakładów dla pi~trzenia 
wody I wyzyska nla siły pop~doweJ wody i bu
dowy zbiornikó'f/ wody; 

2) dla regulacji i utrzymania wód płyn~cych, 
a w szczególności: wytworzenia łożyska dla 
poprawy odpływu I odprowadzenia wielkiej 
wody, ubezpieczenia brzegów, osunl~cia prze· 
szkód w odpływie wielkiej wody, budowy 
i utrzymania walów celem ochrony od powo
dzi wraz z urządzeniami ochronnemi, odwo
dniajllceml I nawodniaj~ceml (związki walo· 
we), zabudowa ń potoków górskich wraz z usta· 
leniem i zaleslen iem stoków górskich; 

3) dla uspławnienia wód płynących dla statków 
i tratew jakoteż dla budowy i utrzymania no
wych d róg żeglownych 1 Innych urządzeń dla 
żeglugi; . . 

4) dla zakładania, utrzym2lnlll I użytkowania 
urządzeń dla zaopatrywania w wodę do picia 
i do użytku gospodarczego, dla utrzymania 
wód w czystości oru odprowadzenia wód 
zużytych i zanieczyszczonych (kanalizacji). 

Utworzenie spółkI. Statut spółki. 
Art. 134. (1) Warunkiem utworzenia spółki 

Jest złożenie dowodu, że przedsiębiorstwo służy dla 
dobra publicznego, lub ma na celu wspólny gospo
darczy pożytek. 

(2) Spółka zostaje utworzona: 
1) przez zatwierdze nie statutu na podstawie Je-

dnogłośnej uchwały Interesowanych; . 
2) przez zatwierdzenie statutu na podstawie 

uchwały większości przy równoczesnem przy
m usowem pociągni~clu do udziału w spółce 
mnieJszości; 

3) przez . wydanie statutu bez zgody wlflkszośc:i 
I • 

"Iedop'uszczalnoś~ zarzutów po zatwierdzeniu statutu. 

I\rt. 135. Po zat'wierdzeniu lub wydaniu statutu 
nie moi na podnosić zarzutu, że nie istnhlły warunki 
dla zatwIerdzenia, albo wydanIa statutu. 

Uprawnienie ·do działań I siedziba spółki. 

flrt. 136. (1) Spółka jest osobą prawną. 
(2) Musi m ieć sied z ibę w Pańs t wie Polskiem. 
(3) I~a być wpisana do księgi wodnej (art. 229). 

Członkowie spółki. 

Art. 137. Do spółk i mog ą, oprócz każdoctes
nych właścicieli gruntów, kopalń I zak ł a dów prtemy· 
słowy ch, w pr l edsiębiorstwie inte resowanych, należeć 
jako członkowie tylko te spółki' wodne, zwiazkl ko
munalne, wełowe I rybackie, które są interesowane 
w przedsiElblorstwie. Posiadacze dziedzicznego prawa 
budowy mają te same prawa, co właściciele. 

Rrt. 138. (1) Na przystąpienie do spółki, kor. 
,oracji, fundacji i Instytucji prawa publicznego zez
wolenie nie jest wymagane. 

(2) Posiadacze fideikomisów I ordynacji s~ 
uprawnieni do przystąpienia do spółki bez zezwole
nia oczekiwaczy. 

Zarzłld sp6łkl. 

Art. 139. (1) Spółka musi mleć zarząd. Za
RQd może si~ składać z jednej lub wie:cej osób, z któ
rych jedna Jest przewodniczącym. 

(~) Zarząd zastęp uje spółkę w sądzie I poza 
sqdem. Zarządowi p rzysługuje prawo ustawowego 
zastElPcy. Zakres jego praw może być ograniczony 
przez statut ze skutkiem pr wnym wzglE:dem osób 
trzecich. Zarząd prowadzi administracj t=: , o ile po
szc:lególnesprawy nie są przekazane ustawowo, lub 
przez statut przewodniczącemu zarządu, lub zgroma
dzeniu członków. 

(3) Przewodniczący z!lrządu, który jako taki 
sie: wylegitymuje, nie potrzebuje osobnego pełno
mocnictwa dla zast~powania zarządu wobec władz 
sqdowych i !Idministracyjnych. 

(4) Statut spółki może postanowić. że w miej
sce zgromadzenia członków wst~puje wybierany przez 
nich wydział z wyjątkiem dwóch wypadków: 

1) jeżeli chodzi CI) zml!lnę statutu , któ.ra. wpro
wadza nowy cel spółki, lub ustanawIa sto
sune:k głosów, nie odpowiadający stosunkowi 
udziełu w ciElżarach spółki (art. 176), 

2) jeźeli chodzi o rozwiązanie i likwidację (arŁ 175). 

Przedstawiciele Państwa I samorządów w spółce. 

Art. 140. Jeżeli spółka korzysta z zapomÓg Pań
stwa lub ciał samorządowych, statut zapewni odpo
wiedni udział przedstawicieli włZldz państwowych I sa
morządowych w zarządzie i zebraniu spółki. 

Stosunki prawne spółkI. 

I\rl 141. O ile stosunki prawne spółki i Jej 
członków nie są unormowane w nin iejszej ustawie. 
okerśla je statut, zatwierdzony przez władz~ nadzor
czq (wodną). 

Postanowienie statutu. 

I\rt. 142. (1) Statut musi zawierać postanowie
nia określZljące: 

1) nazw~ i sieązib~ spółki; . 
2) cel spółki z powołaniem sle: na plan przed

siębiorstwa; 
3) ewentualne zmiany planu: , 
4) użytkowanie I utrzymywanie urządzeń spóJki 
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5} przyj~cie przez członków ograniczeń prawa 
własności gruntu oraz Innych ciążących na 
nich ł>bowiązków; 

6} stosunek udziału w korzyściach i ciężarach, 
jaka też w prawie głosowania; , 

7) układanie budżetu oraz sprawdzanie I regu-
lowanie rachunków; -

8) skład i wybór zarządu, zakres uprawnień za
rządu i, jeteli zarząd składa si~ z kilku czlon
ków, uprawnień przewodniczącego, form~ le
gitymacji członków zarządu i dokumentowa
nie jego uchwał;' 

9) warunki i form~ zwoływania zgromadzenia 
czJonków lub wydziału, pełniącego jego czyn
ności, tudzież sposób dokumentowania po
wzi~tych przeZ nich uchwał; 

10) sprawy, mające podlegać uchwale zgroma
dzenia członków lub wydzlalu; 

11) skład i sposób wyboru komisji rewizyjnej 
(art. 166)j 

12) formę obwie :'>zczeń spółki i pisma publiczne, 
w których obwieszczenia mają być umieszcza
ne, o ile to jest l'rze widziane w statucie. 

(2) Do statutu' na leży dołączyć wykaz wcielo
nych do spółki gru ntów, kopa lr'i i zakłC!dów ' przemy
słowych z podaniem każdorazowych właścicieli oraz 
-należących do spótkl zwi ązków. Wykaz ten winien 
być stale uzupełniany. 

Sąd polubowny. 

I\rt. 143. Statut może zawierać przepisy o utwo-
· rzeniu sądu polu bownego, który ro z strzygać ma spra· 
wy w sporach spółki na wezwanie obu stron. 

Ograniczenie prawa głosu. 

I\rt. 144. W spółkach, mających więcej nii 2 
człon ków, żaden członek nie może posiadać wi~ceJ 
niż dwIe piąte wszystkich głosów, 

Nadzór Państwa. 

Art. 145. (1) Sp&lk!l stal pod nadzorem władz 
.' państwowych . 

(2) Nadzór państwowy odnosi sit': do prawidło· 
wego wykonania, utrzymania i naprawy u rządzeń 
spółki, jako też do przestrzegania, ażeby sprawy spółki 
były zarządzane zgodnie z ustawami l statutem: 

(3) Wladza nndzorcz/S może swe zar2;ądzenia 
_ przeprowadzić bezpośred nio. 

MianowanIe zastępców członk6w zarządu. 

Rrt. 146. Jeżeli przepisany stfltu tem wybór za
rządu, lub poszczególnych jego członków, pomimo 

· wezwania władzy nadzorczej, nie przyjdzie do skutku, 
przysługuje te j że prawo mi"nowania z;;:stępców na 

-~ miejsce brakuj ących człon ków, którzy do czasu pra
widłowego wybrania bra kujących człon ków mają 
spełn iać ic:h obowiązki. WladzZl nadzorcZłl może im 
wyznaczyć odpowiednie wynagrodzenie na !<oszt 
spółki . 

W$tawienie do budżetu i Ściągnięcie przez włądzE) 
. wydatków. 

Rrt. 147. Jeże li spółka zaniedba lub wzbrania 
sl~ wstawić do budżetu lub uchwalić poza bU.dżetem 
świ ł1dczeń i wydatków, jakie w myśl ustawy lub 5ta-

· tutu na nią przypadają lub przez władz:~ w granicach 

,± i t ' b • . . ( 

jej kompetencji zostały ustalone, może władza nad· 
zorcza w uZi.'lsadnionem -orzeczeniu zarządzić wsła· 
wienie do budż.etu lub ustalenie nadzwycz.jnego 
wydatku i ściągnąć potrzebne datki. 

Złożenie z urzędu członków zarządu. 

Rrt. 148, Władzy nadzorczej przysługuje prawo 
złożen i a z urzędu człon ków zarządu, którzy sit:; do· 
puszczą ciężkiego zaniedban ia obowiązków. Złożeni 
z urz~du mogą wnieść odwołanie do wyższej instancji. 

Ustanowienie przymusowego zarządu spółki. 

Rrt. 149. Jeżeli zarząd spółki mimo wezwań 
władzy nadzorczej zan iedbuje należyte wykonanie, 
utrzyma nie albo napraw€: urządzeń spóiki, władza 
nadzorcza może usunąć zarząd i na kos1.t spółki lista· 
nowlć korniserza i ciało doradcze, - złożone z człon
ków spółki do zarządu spraw spółki. 

Zezwolenie władzy na obciążenie spółki. 

ł\rt. 150. (1) Do sprzedaży gruntów, albo Z12-
ciągan l a pożyczek z wyjątkiem takich, przl1!z które 

. nie zwiększa się stan obdłużenia s\9ółki, potrzebuje 
spółka z~lwole n!a władzy nadI.Orczej. 

(2) . Statut może przepIsać uzyskanie takiego 
zezwolenia także w innych wypadkach. 

Kontrola władzy. 

Art. 15!.. Na żądanie władzy nadzorczej muszą 
jej być przedłożone do przejrzenia akty sptJłki lad
pisy budżetu, zamkn ięcia rachunkowego, jako też 
sprawozda ń komisj i rewizyj nej oraz protokułów po
siedzeń zarządu i zgromadze nia członków. Władzy 
nadzorczej przysług uje prawo zarzt'1dzen !a I1 Gldzwy
czajnych rewizji kasy spółk i i całej administracji spółki. 
jak również braI1i<:l osobiście lub przez pełnli!lmocni 
ków udziału w rewizjach i zebraniach zarząd u oraz 
w p051edzeniac.h zgiomadzenia członków (wydzI4;lIu). 

Uprawnienie de robót na gruntach spółki. 

flrt. 152. (1) Spółka jest uprawniona wznosić 
i utrzymywać na gruntach do niej należących urzą
dzenia, potrzebne do osiągnięCi <t celów spółki. 

(2) \V razie sporu oizeka włCldza nadzorcza, 
czy pewne urz(jdzenie jest potrzebne do osiajgnic:;cla 
celu spółk i . 

(3) Członkowie spółki mogą żądać od spółki 
wynagrodzenia za szkody, wyrządzone ich gruntom, 
kopalniom, lub ztlkł~dom przemysłowym prz)' równo
q:es.nem .uwzględnieni u korzyś ci , wynikZljący~h z urzą· 
dzeli społ ki. 

(4) Dzierżawcom i innym użytl<own!kom nie 
przysługuje prawo domagania siE: tak iego odszkodo
wania od spółki. 

Odpowieclzialnosć sp6łkl za zobowiązania. 

Rrt, 153. Spółkll odpowiada swoim majątkiem 
za przyj l'j te zobowiąza nia. O ile w ten sposób wie~ 
rzyciele zaspokojeni być nie mogą, suma dłużna 
musi być zebrana drogą datków, które wyznacza 
l:a rząd wedłu!J miary, ustanowiónej w stątucie. 

Plerwszellstwo ci~żar6w spółk i przed prawami 
rzeclowem!. 

flrt. 154. (1) Ci~iary spółki są c;i~żaramj real .. 
nemi i majil aż do wysokości trzechletnich zale-

/ 
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głości pierwszeństwo przed innemi prawami rzecz o
wemi bezpośrednio po parl stwowych podatkach i pu
bll~znych d aninach . Obciążają one grunty, kopal
nie i zakłady przemysłowe, interesowa ne ' w przed
,siE;biorstwie, wedłu g miary, ustanowionej w statucie. 

(2) Członkowie, wy łączeni ze spółki, odpowia 
dają za nałożon e Da nich da tki udziałowe az do 
czasu ich wystąpienia. 

Rozkład datków. 

Art. 155. (1) Udział w ciężarach spółki nor
muje się W ed ~Ll ~ m iary korzyści , któf(~ c zło nkowie 
odnoszą z urządzeń spółki . Przy spółkach, mają
cych na ceiu utrzymywanie wód w czystości, ozna
cza się udzia ł w ciężarach spółki przede'Yszystkiem 
podług stopn ia zan ieczyszczenia, wywołanego przez 
poszczególnych członków i podług n~kh:dów, czy
n ionych przez spólk~ dla u su ni Ęcia tych zanieczy
szczeń . 

(2) Prawo głosu członków należy normować 
według stosu niw ich \ldz i a łu VI ciężarach spółki. 
Każd y cz ł o n ek spółki, obowiązany do składania dat
ków udzia łowych, musi mieć przy najmniej jeden glos. 

(3) Jednog łośn a uchwała interesowanych obec
nych przy glosowaniu może postanowić inną m i arę, 
an iżeli to zostało określone w ust. 1 t w ust. :2 
zda niu 1. 

Rozstrzyganie sporów. ' 

Rrt. 156. (1) Spory o przynależność do s półki 
mają być rozstrzygane w drodze administracyjnej_ 

(2) Przeciw pociągnięciu d o u dz l ~lu w cięża
rach spótki i wym iarowi datku udziałowego przysłu 
gu je wniesien ie sprzec iwu do zarządu spałk i w prze
ciągu czte rech tyg od ni. Przeciw uchwale zarządu 
spółki może być ",-, n iesiona w przeciągu 2 tygodni 
skarga do władzy wod nej, jeżeli obie strony nie 
odwołDły s ię do sądu polubownego. Wniesienie 
skargi nie wst rzymuje wykonania uchwały zarządu 
spółki. 

Środki przymusowe zarządu. 

A rt. 157. (1) Zarząd, a jeżeli tenże składa się 
:z: więcej osób, także jego przewodniczący są upraw
n ieni przep rowadzać zarz.ądzeni a w, ich za kresie 
działania wzg l ędem poszczeg ólnych członków spółki 
przy użyciu nast ę p--ujących środków przymusowych: 

1) Jeże li chodzi o wymuszenie czynności, które 
mcźe wykonać oso ba trzecia, może być za
rządzone wykonafil e taj czynności i ściąg
n i ęc i e tymcUJsowo oznaczonych kosztów w dro
d ze przym usowej z zobowiązanego. 

2) Jeż e:, Jj jest rzeczą pewną, że zo !;;owlGlzany nie 
moż e po nie ść kosztów, powstałych z wyko
nani a pr zez osobę trzecią, lu b jeżeli chodzi 
o wymuszer,je czy n ności niewykonalnej przez 
osobę tnec!ą , albo O zan iechanie, natenczas 
może być: wyznaczQna grzywna do wysokości 
1.000 marek Grzywny wpływają do kasy sp6łl:<i. 

(2) Zastosowa nie środ ków przymusowych musi 
być poprzedzone p,se mne rn zagrożeniem; jeżeli cho
dzi o z musze ni~ do pew ne j czy n ności, należy w pl
semnem zag rożeniu oznaczyć te rmin, w przec.iągu 
którego c;:zy nność ta m r:J być wykonana. 

Zażalenie przeciw :zarządzeniom żarządu sp6łki. - .. , 

I\ rt . 158. (1) PrzeciwkO zarządzeniom zarząd~: 
I Jego przewodniczącego · i przecljW zagrozenlu uży~ 
ela środków przymusowych jest ddpuszczalne w ciągu, 
miesiąca od dn ia dorę :zenia zażcllente do , wład~y
nadzorczej. Skarga ' może opierać Sl~ tylko na ' l)ast~; 
pującyc.h motywach: ' ' 

1) że zaskarżone z'lrządzenie narusza prawa skar
hcego 'przez niezestosowi1ln1e, albo przez nlę
właściwe zastosowa nie obowiązującego p,rawa, 
w szczególności także zerz&dzel;, wyda nycp 
przez władze w zakresie ich kompetencJi; ,',.:' 

2) że nie było istotnych podstaw. któreby upraw~ 
niały zarząd albo Jego przewodniczącegp~ą 
wydania za rządzenia, elbo do za9ro~enią 
środkami p rzyrnusowemi. .' , .-

(2) Zazalenie przeciw zagrożeniu użycia ' ~rod~ 
k6w przymusowych rozciąga się równo<""ześnie n~ 
zarządzenie, o którego wykonahie chodzi, jeżeli w sprą .. 
wie tego zarządzenia nie zostało wdrozone osobile 
postępowa nie. 

(3) Zażalenie przeciwko zarządowi, albo lego 
przewodn !czącemy • . na l eży składać do władzy nad-
zorczej na r~ce zarządu. . ' :~ 

Śc:ląganie zaległych datków. '\:::' 

I\rt. 159. Zaległe d"tki udziałowe, jako te.ż grzl~ 
wny i koszty, wymienione wart. 157. mog2\ być ścią
gnitite przymusowo w drodze administrac1jnej. : " 

Ściąganie datków na spłatę pożyczki. 

Rrt. 160. Jeżeli spółka za zezwoleniem admf .. 
nistrac ji Państwa zaciągnie pożyczkę przez wypu'szcze
nie obligacji udziałowych, albo o trzyma ją ze Skarbu 
Pa ństwa. z funduszów samorządowych, lub .z p~~ 
bllcznego zakładu kredytowego. upoważnionego sta,~ 
tutem do udzielania takich pożyczek, mają byĆ . za~ 
·stosowane następujące wyjątkowe postanowienia: ' ., 

1) datki spółki wod nej ściągane być mają w ter'; 
minach płatności bez prośby lub zezwolenia 
zarządu spółki przez kasy skarbowe tak, jak 
podatki państwowe, aż do wysokości najbliższej 
raty pożyczki i odsyłane do właściwej kasy~ 
'fi którym to celu, zarząd spółki dostarczyć 
ma kasie skarbowej pctrzebnych wykazów~ 
ł\dministracja Pań'5~wa ma prawo ściągać 'od 
spółki zwrot nadwyżki kosztów, którą urząd 
podatkowy przez to ponosi. 

2) gdyby członek spółki dłużej nii przez, rak 
zalegał z uiszczeniem datku na sp latE: po
zyczki, kasa s karbowa postarać się ma nie~ 
zwłocznie o zahipotekowanie zaległej wierzy
telności spółki na nieruchomościach dłużnika. 

Zwoływanie zgromadzeń członków spółkl. 

Rrt_ 16t. (1) Zarząd winien zwołać żgroma
dzenie członków (wydzial), jeżeli interes. spółki tego 
'Yym2lga lub l/a członków spółki zarząda tego pi-
śemnie z podaniem celu. . 

(2) Jeżeli zarząd w ciągu 2 miesięcy wniosku 
nie uwzg l ędni. natenczlls jest obowiązana wia'dz8 
nadzorcza do zwołan i a zgromadzenia. 

Wyst~powanle i wst~powanie człon){ów spółki. 

I\rt. 162 . . Za zgodą spółki ' mogą nowi człOn;; 
kowie wstępować, aUto dotychczasowi występować,: 
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Pcjfrzeba jednak do tego zeżwoleni21 włmdzy nadżor
cz~j; . władza nadzorcza winna w razie występowania 
człón'ków mleć na uwadze także interesy wierzycieli 
~:'dbbra pu blicznego. . 

Obowiązek przyjęcia nowych członków. 

•. . Art. 163. (1) Spółka Jest obowiązana przyjąć do 
$\Vego związku właścicieli gruntów, kopalń i zakładów 
przemysłOwych, jako też spółki wodne i inne związki 
(a'rt. 137) na ich żądanIe, jeżeli cel za mierzony przez 
spółk~, jest dla nich możliwy do osiągnięcia jedynie 
przez przyłączenie do urządzeń spółki i ich wspólne 
9Źytkowanle, a urządzenia spółki mogą zaspokoić 
wspólne potrzeby choćby po stosownej przebudowie. 
. ' (2) Nowo wstępujZlcy członek jest jednakże 
Q90wiązany ponosIć koszty urządzeń, p01rzebnych 
dla pcłączenia z urzZlclzeniami spółki j wspólnego 
t~~ · użytkowania. 

.Wył'lczenle nieruchomości i zakładów ze spółki. 
, , 
. . I\.rt. 164. (1) Spółka . może żądać wyłączenia 

gruntów, kopalń lub zakładów przernysłowych wbrew 
woli właścicie li, gdyby w przeciwnym razie osiągnię
cie celu Spóll<i' było zagrożone. 
' ,:' ., (2) Wył~czonemu należy s!~ zwrot wyłożonych 
~osztów. Podniesienie Jedmfk wartości, któreby grunt, 
kopalnia lub zakład przernyśłowy osiągn~ly dopiero 
wskutek przedsif::blorstwa spó lki, nie wchodzi w ra
chub~ przy oznaczeniu odszkodowania. 

Zakaz zmiany urządzeń, nienależącyc do spółki, celem 
wyzyskania ulepszonych przez spółk~ stosunków wodnych. 

. . f\rt. 165. Jeżeli włZlściciele gruntów, kopalń lub 
zakładów przemysłowych , tudzież spół k i wodne I in
riezwlązki (art. 137) nie są członkami spółki, a ko
rzystaliby z utworzonych przez spółk~ korzystniej
szych stosunków wodnych przez zmian~ urządzen i a 
ruchu swych zakładów, spółka ma prawo zakazać 
im tę zrRian~ u rządzenia ruchu, gdyby wskutek tego 
zakł.ady spółk i nie wystarczały dla potrzeb spółki. 
To samo stosuje sIę do tych gruntów, kopalń i za
kładów przemysłowych, stanowiących własność człon
ków spółki, które nie zostały wcielone do związku 
spółki. . 
.~~ .. 

Kontrola urządzeń spólkJ. 

. Rrt. 166. Urz~dzen!a 'spółki należy przynajmniej 
raz do rok u sKontrolowllć. W skład komisji rewizyj
nej powin ni oprócz zarządu, albo poszczególnych je· 
go . członków, wchodzić także inni członkowie spół ki . 

ROZDZłF\Ł II. 

Spółki utworzone uchwałą większości. 

Przymus przystąpienia do spółki. 

1\rt. 167. (1) Jeżeli spółka ma być utworzona 
dlaosuszf'nia rowami lub drenami, nawodnienia i n",
mulenia (kolm acji) gr untów, uprawy i eksploatacji 
torfowisk, regulacji I obwułowania wód płynących, 
dla utrzymania wód w czystości (kanalizacji ) i budd
vly zbiornik6w, sprzeciwiający się właśc i c iele grun
tów, kopalni i zakładów przemysłowych, interesowa
nych . w S DÓ.łce, jako też spółki wodne i inne związki 
mogą być zmuszone do przystąpienia do spółki; 
jeżeli: 

. f · 

t) przedsiębiorstwo może być celowo przepro~ 
wadzone tylko w drodze utworzenia spółki ; 

2) wi~kszość uczestników zgadza się na zawią
umie spółki; 

3) korzyści z przedsiębiorstwa przewyższają cię
żar, jaki rnajZj ponosić sprzeciwiający się w/a
ścici ele gru ntów, kapeloi i zakładów przemy' 
słowych, tudzież spół k i wod ne i in ne związki 
a p rzy spółkach dla utrzymania wód w czy
stości, jeże ii przeds i ęb io rstwo służy dla usu~ 
nięc ia spowodowanego przez nich za n ieczy- . 
szczenia. 

(2) Wj~kszość obli cza się, jeżeli mają należeć 
tylko grunty, t ak według powierzchni, jak i według 
dochodu, przyje:tego dla wymiaru podatku grunto we
go (czystego dochod u katastralnego), albo jedeli 
wszystkie grunty poddano zcden 'u (komasacji), we~ 
dług obliczo n ych przytem wartości lub dochodu. Gdy 
chodzi . p udział ko pal ń, zakładów przemysłowych, 
spółek wodnych lub innych związków sa mych, jako 
takich, lub razem z gru ntami, to Wi ~KsZ:OŚĆ oblicza 
się na podstawie tymczasowo ustalonych korzyści. 
Jeżeli w tym wypadku ma być zastosowany wzglą
dem sprzeciwiających się właścicieli gruntów przy
mu s przystąpieni a do spółki, potrzebn a jest oprócz 
te 90 wi~kszość interesowanych włdcic:iel i gruntów, 
obliczo na według pbwierzchni ; dochodu (zd,' 1). . 

(3) Za korzyść, w rozumieniu ust. 1 p. 3, uwa· 
ża s i ~ także możność zu żytkowania przedsiębiorstwa 
przc; z odpowied n ie celowi i gospodarczo uzasadnione 
zakłc dy i urządzenia. I 

(4) Właścic iele gruntów, dla których przedsi~
. blorstwo n ie prledstawia żadnych korzyści, mogą być 
zmuszeni do przystl.j pienia do spółki, o ile to jest 
potrzebne dla uzyskania lub utrzymania wolnego od
pływu , albo dla przeprowadzenia urządzeń do od
wodnienia i n awodnien ia. Tego rodzaju grunty s~ 
wol ne od wszelkich ci~żarów spółki. Jeżeli ulegną 
uszkodzeniu, szkod~ ma wynagrodzić spół ka. 

Uwolnienie od opłacania datków. 

1\rt. 168. (1) Gdy slą okaże, że wykonane prze.- ' 
siębiorstwo nie przynosi żtl d nej ko rzyści gruntowi:, 
kopal ni, zakładow i przemysłowem u, spółce w()dnej., 
lub innemu zwi ązkowi, może intereSowClnv członek 
spółki zażądać od n iej zwolnienia . od datkÓw udzia
łowych nu CZ/lS trwan ia teqo stanu, jednak przy spół
kach dla utrzymywania wód W czystości tyl ko o :~,
le, ó Ile pociągnięcie do udziału w spółce nastą!3 1łO 
z powo du korzysci, odnoszon ej z Uiządze ń spółki. 
O ile p rzy spół kach tego ' ostatniego rodza ju czionek 
został pociąg nięty do opłacan ia datków udziałowyca 
z tytu łu spowodowan ego przez niego zanieczyszcze · 
nia, może on żądać :z:wo lnie n ;a od opłacania datków, 
gdy się okaże, że nie powoduje za nieczyszczenia wód. 

(2) Jeżeli zarząd nie uzna żądań tych za uza
sadnione, p rzysługuje interesowanemu zażalenie do 
władzy nadzorczej. 

Wyłączenie ze związku spóUd. . 
f\rt. 169. (1) Gdy się okaże, że g runt, pomI

nąwszy wypadek, przewidziany wart. 167 ust. 4, al
bo kopalnia. a lbo zakład przemysłowy ponosi trwałą 
szkod~ z wykonanego przeds i ębio rstwa - może inte
resowany członek żądać wyłączen ia tegoż ze spółki . 

(2) O ile nabycie gruntu, który miałby być wy
łączony, jest potrzebne do przeprowadzenia celów 

, 
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spółki, może być spółce przyznane prawo wywłasz
czenia. 

Obliczanie korzyści i szkód w wypadlcach art 168 i 169. 

Rrt. 170. W wypadkach, przewidzianych wart. 
168 I 169, pm:y obliczaniu korzyści lub szkód, jakie 
wy,ływ&ją z przedsił;:biorstwa dla gruntów, kopalni 
i zakładów I'rzemysłowych, nie należy Uwz91~dniać 
przypl!łdających na nie datków do spółki wodnej. 

P9ciągnh:cie ' nienaleźących do spółki nieruchomości, do 
opłacania datków. 

I\rt. 171. (1) Jeżeli nie należący do spółki właś
ciciele gruntew, kopalń lub zakładów przemysłowych, 
s,ółki wedne lub inne związki, albo jeżeli nie nale
źl!jce ele spółki grunty, kopalnie lub za kłady człon
ków spełki odnosz~ korzyści z wykommych urządzeń 
spółki, lub przyczynIają sf.:; do zanieczyszczenia wo
dy, dla której Gciczyszczenia spółka została utworzo
ną - mogą być poc:lągni~cl przez zarząd spółki do 
opłecenla detków udziałowych według postanowień 
obowlllzujlłcych dla członków. Oatlti, o ile są pobie
rllne od pociągn1e:tych do opłaty z powodu przypa
dającej im korzyści z urzl(dzeń spółki, nie mogą prze· 
wyższeć tej korzyści. . 

(2) Spółka jest w tym wypadku obowiązana 
podągniętych clo opłaty właścicieli i związki na ich 
żądanie przyjqć do swego związku. 

Przymusowe włqcżenie do spółki grunt6w, kopalń, :rak"
d6w przemysłowych oraz innych ap6łek I zwlłłZk6w. 

Art. ' 172. Gdy zachodz2t warunki, przewidziane 
wart. 163 ust. 1, dla wl~kszeJ ilości gruntów, kopal
ni, ' zakładów przemysłowych, spółek wodny~h lub 
innych związków (art. 137), lecz nie wszyscy wł2ł~c1-
ciele lub zwlqzki chcą przystąpić do spółki, mog21 
być sprzecłwiejący sic:: zobowiązani do przystąpleni~ 
do spółki, Jeżeli to przystąpienie przy uwzgl~dnienlu 
powstających stiłd kosztów i datków n. rzecz spółki 
przedstawia .tla nich korzyści, a wniosek na przyj~
(ile wszystkich właścicieli l związków do spółki zo

" słanie przedłożony przez wlc:kszość tych włZIŚcici~łi 
i ~wjllzków, oDUczonll według art. 167 ust. 2. 

AOZOZII\L Ul. 

Spółki przyn:tusowe. 

Dopuszcrzeln.ść tworzenia spółek przymusowych. 

Art. 173. (1) lBez zgoC!ły Interesowanych mog2ł 
być tworzone rozporz_dzeniem władzy ed~ini~trZl. 
cyjnej drugiej instancji przymusowe spółkI wodne 
w interęsle do~ra publicznego dla nZlst~puJącyc.h 
celów: 

1) dł. utrzymanie wód płynflcych w celu zabez
pieczenia brzegów; 

2) dl. usuni~cia przeszkód w Gdpływie wielkiej 
wedy i dla obwałowania wód płynących 
w ' celu och rony od powodzi; 

3) cIa unlkni~cia zab2lgnlenia gruntów; 
4) dl. utrzymania wód w czystości (kanalizacji), 

jeżeli znaczne zanieczyszczenie inaczej nie 
da si~ m:unąć. 

(2) Statut spółki wydaje władza administracyjna 
Gruglej In&tancji. 

(3) Do spółek, wy~ienionych w ust~pie l, na
leży pociągriąć tych właścicieli gruntów, kopalń, ze
kładów przemysłowych, jak również spółki wodn~ 
i inne związki, którym utrzymanie wody płynącej, 
tudzież ochrona od powodzi lub zabagnienia przy-
nosi korzyść. . 

(4) Dla celów, wymienio~ych w ustElpie 1 p~~k
cle 4. ma by'ć zawiązana społka z tych właśclc~ell 
gruntów, kopalń i zakładów przemysłowych, tudzlet 
spółek wodnych, które przyczyniają się do zanieczy-" 
szczenia wody, albo· odnoszą korzyść z urządzeń 
spółki. Jeżeli istniejąca woda pły~ąca nie wys ~arcz. : 
do nieszkodliwego odprowadzenI2I wód zameczy
s~czonych, może być przewidziana kanalizacja w pIa
nie przedsiębiorstwa spółki. '. 
Sp6łki przymusowe dla spłaty datków do koszt6w robót, 

podejmowanych przez Par.&two lub samorządy. 

Rrt. 174. Jeżeli Państwo lUD związki samorzą- ' 
dowe podejmują roboty dla celów, wyszczególnio
nych wart. 133, na podstawie specjalnych ustaw 
państwowych lub wojewódzkich przy udziale Skarbu 
Państwa, lub funduszów samorządowych, ma być za
wiązana przymusowa spółka wodna dla rozłożenia 
ł ściągnięci a d2ltków, przypadających 021 właśclcie'! 
gruntów, kopalnie, zakłedy przemysłowe, tudzlez 
istniej2tce spółki wodne I Inne związki. , 

I\rt. 17'. Postanowienie rozdziełu II cZf:§cI pili
tej niniejszej ustawy mają odpowiednie ze stosowanie 
do przymusowych spółek wodnych. 

ROZOZIł\l IV. 

Zmiana statutu. 
ftrt. 176. (1) Do zmleny statutu, która&y wpro- .. 

wadzała nowy cel spółki , potrzeba jednogłośnej 
uchweły zgromadzenia członków z wyjątkiem wy
padku, jeżeli d/a wprowadzenia tekiego celu może 
być zastosowany przymus wstąpienia do nowej 
spółki. W tym wypadku wystarcza uchwała wie;k
szośc! zgromadzenia członków, obliczona według · 
art. 167 ust. 2, o ile zachod7.'I inne warunki przymu- ; 
sowego wstąpienia wszystkich sprzeciwiających sie; 
członl~ew. 

(2) Jednogłośnej uchwały wymaga dalej taka_ 
zmiana statutu, która ustanawia inny stosunek dla 
udziału 'fil ci~żarach spółki, albo inny stosunek gło
sów członków spółki, t.miżell ustalony wart. 155. 

(3) Inne zmieny statutu, o Ile sam stetut ina
czej nie stanowi, mogą być uchwalone przez zgro
medzenle członków (wydział) wi~kszośclą głosów. 

8rt. 177. Zmiany statutu wymagają zatwier
dzenia władzy nadzorczej. 

ROZDZiRt V. 

Rozwiązanie I likwidacja" spółek. 

Rozwiłlzanle. 

Art. 178. (1) Spółka może być rozwiZłzana po , 
wypełnieniu zobowiązań wzgl~dem osób trzecicb: · 

1) gdy zgr?madz~~ie czł~:)Oków ~chwali ~ozwl2ł" 
Zimie WJ~kszosw-l dwoch trzeCIch glosowi 

2) na wniosek jednego członka, gdy spółka skhlda . 
się jeszcze tylko z dwóch człQnk6w; 
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3) gdy w przeciągu roku, licząc od zatwierdze-

nia statutu, nie przystą piono do wykonania 
przedsit:biorstwa, elbo gdy rozpocz~te Pl .. ce 
uległy przerw ie przynajmniej jednorocznej, 
a przerwA powstała z winy członków spółki, 
elbo gdy s kutkiem tego zmieniły sit: istotne 
warunki, na jaklchstatut został zatwierdzony. 

(2) Spółki, utworzone na podstawie ustaw pań
stwowych lub wojewódzkich, albo subwencjonowane 
przez Państwo I samorządy, mogą ' b yć rozwiązane 
tyłko za zgodą Min !sterstwa Robót Publicznych i wła
ściwych władz samorządowych. 

(3) ' SpólkE; rozwiązuje władza nadzorcza. 

Prawomocnoś~ rozwiązania. 

I\,t. 179. Rozwiązanie spółki staje si~ prawo
moc:nem z chwilą, gdy rozporządzen ie władzy nad
zorczej zostanie dOf(~czone zarządowi. f\ż do tego 
czasu winien zarząd prowadzić swe czynności. 

Przeprowadzenie likwidacJI. 

1\rt. 180. (I) Po rozwiązaniu spółkI n2lstępuJe 
likwidacja przez zarząd, albo przez osobę, do tego 
pOWOłłlOi~ statutem lub uchwałą spółki. 
, (2) Do post~powania likwidacyjnego neleżyod
powiednio stosować odnośne pr;tepisy ustAWy cy
wUnej. 

utrzymanIe nadzoru Państwa I stosunk6w prawnych sp6łk1 
do ukończenia lik wldacji. 

1\rt. 181. ł\ż do ukończenia lIkwidacji obowlq
zuJ~ postlInowlenia ninlej~leJ ustawy j $Łalutu co do 
państwowego nadzoru i c.o do slosunków prawnych 
dotychczasowych członków spółki wzglt;dem siebie 
l wzglqdem osób trzecich, o ile z istoty likwidacji 
co innego nie wynika. 

Ksi~gi, akt. I plany rozwiązanej sp6łkl. 

Rrt. 182. (1) Po ukończeniu Iikwld2lcjl ksl~gl, 
akta i plany rozwiązanej s półki przyjmuje do prze
chowania władza nadzorcza. 

, (2) Członkowie i ich prawni naste:pcy majq 
prawo wglądu do ksiąg, aktów i planów i do korzy
stenia z nich. 

ROZDZrł\Ł VI. 

. Sp6łkl, założone przed wejściem w tycie 
, niniejszej usta\wy. . 

. . 
, Rrt. 183. (1) Do spółek wodnych, komitetów 
związków wałowych publiczno-prawnych, które ist- . 

ttnleją w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy, 
należy stosować przepisy n iniejszej usta wy, z wyjąt
kiem zwil'1zków wałowych w b. dziel n icy pruskiej, dla 
których wydane zostały statuty w drodze rozporzą
dzflni!l królewskiego. 

(2) Odmienne jednak postanowienia dotych
czasowych statutów O kompetencji sądów polubow
nych . (ert. 143 I art. 156 ust. 2) pozostają w mocy, 
jak ró.wnież in ne postanowie n Ia , o ile postanQwienia, 
któ.re , mają być stosowanI:! według ust~pu l, mQgą . 
być przez statut zmieniane, albo ' o ile na $tatut $1, 
powołuj". 

CZĘŚĆ SZÓSTI\. 

O w I a d z a c h i P o s t 41 P o w a n I u. 

ROZDZIł\t ł. 

Właściwość władz. 
\ 

1\rt 184. Władzami właściweml w sprawach 
wodnych (władzami wodnemi, wzgl~dnie nadzorczeml · 
W myśl n iniejszej ustawy) sq~ , 

1) Ministerstwo Robót Publicznych; 
2} władza administracyjna dru giej Instencjl (urz,!d ' 

wojewódzki); 
3} władza administrecyjna pierwszej instencji 

( starostwo). . 

I<;ompetencja Ministerstwa Rob6t Publicznych. 

Art. 185. Ministerstwu Robót Publicznych jest 
zastrzeżone: 

1) wydawanie przepisów w sprawie żeglugi. spła
wu tratew i spustu drzewa (art. 29 l 31) I. wy
zyskania sił wodnych; 

2) b stanawianie wspólnie z Ministerstwem Skar
bu opł4t od spławu tratew ! spustu drzewa 
na wodach prywI),tnych (art. 32), tudz i eż za 
wydobywanie roślin, mułu, ziemi, plasku" 
żwiru, kamieni i lodu z łożysk wód publicznych; 

3) zatwierdzanie projektów W i ększy ch robót wodo , 
nych, podejmowanych . przez Państwo lub 
związki samorządowe (art. 45 ust. 3): I 

4) udzielanie pozwoleń na przewozy na rzekach 
granicznych; 

5) udzielanie pozwoJer\ n. zakłady, oddaj~ce 
slł~ ze 9renic~ Poństwe: 

6) udzie lanie pozwoleń obcokrllJowcom: 
1} wydawanie zarządzeń w sprawie z"nlechenla 

utrzymania regulacji wód płynlłcych (art. 76 
ust. 4), wzgl~dnle ich brzegów (art. 79 ust. 4): 

8) zawieszanie przepisów O obowiązku utrzymy
wania wód granicznych (art. 99); 

9) wydawanie orzeczeń w toku in~tancjI. 
Kompetencja władzy administracyjne) drugiej InstancJI. 

I\rt. 185. (l) Do włedzy admi nistracyjnej dru
gieJ instancji (urz~du wojewódzkiego) należy: 

8) wydawanie zarządzeń I orzeczeń, odnoszących 
się do wód płynących, używanych do żegl ugi 
I spłewu tratew; . . 

») na wszystkich wodach: 
1) oznaczenie odszkodowenia przy z"liczenłu 

wody prywatnej do kategorj l wód publicz
nych (art. 2): 

2} ozn2lczenie datków wieścIclelI gruntów n"d
brzeżnych do kosztów regul " cji (art. l ] 1); 

3) wydawanie zarządzeĆl, ogreniczających utyt
kowanie g~untów :celem ochrony od po
'Jiodzi (ert. 113 I 11~): 

..c) wydawanie pozwoleń I lerzZłdzeń co do 
zakładów o sile wodnej; 

5) wydawanie orz8ruń co do wyjCitl<owego 
wywłaszczen ia budynków, podwór .. y, og ro
dów i cmentarzy (art. 125), tudz i eż ode
brania lub (Jgranlczenll prawa plt!jtrzenla 
wody w Interesie rolnktwa lub żeglugI 
(art. 127); 

6) wydawanie zarzqdzeń w sprawie obszarów 
ochronnych dła wod",dZł96w i iródeł 
(art. 131): 

\ 

\ \ 
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~ wydawanie statutów przymusowych spółek 
wodnych (zwi.ązków wałowych) (art. 134 
ust. 2 p. 3); 

8) wydawanie orzeczeń w toku Instancji. 
(2) Jeże i cheezi o sprawv mniejszego znacze

rJia, wymienione w ust. 1 lit. b), mo że władza admi
nistracyjna drugiej instencji poruczyć przepro~ladzenie 
dochodzt:nia władzy administr~cyjnej pierwszej in-

" stancji, 

l':'ompetencja władzy administracyjnej pierwszej instancji. 

Art. 187. (1) Do za kresu działania władzy 
administracyjnej I inst.:'.lncji należy wydawanie zarzą
dżeń i orzeczeń we V.iszystkich sprawa ch wodn ych, 
które w art. 1b5 i 1&5 nie zostaly zastrzeżone wła
dzom II i iiI instancj i. 

(2) W gminach, które stanowią odrElbny okrąg 
administracji państwowej, należą te sprawy do za
kresu dzi ałania władzy, która spełnia - w tym okręgu 
od rninistracj~ państwową w I instancji. 

Oznaczenie władzy kompetentnej . 

.n.rt. 188. (l) Jeże\! gmina sprawuje 'władze 
administracyjną i Si!lm2l jednocześnie wyst~puje jako 
przedsiębiorca lakladu wodneg o, albo jest stroną 
inte resowaną, natencZilS władza wyższej instancji 
WylllllCZy tę władzę adm! nistracyjq, którll ma roz
praw~ przeprowadzić i orzec o dopuszczalności za
kllidu. Do m i as~:'.l Warszawy wyZOi'.Icza władzEl Mini
nister Robót PublicznY '~h w porozumieniu z l'V\ in istrem 
Spraw We\Vn~1:['znych. 

(2) Jeżeli przelllsięblorstwo iub spół'ka rozciąga 
sit; na kilka powiatów, albo na kilka województw, 
natenczas omacza w pie iwszym wypadku wbdza 
ndrninistracyjna Il instancji, w drugim Ministerstwo 
Robót Publicznych, która z władz admini~tracyjnych 
właśc:wy:::h według art 136 i 187 ma p rzeprowadzić 
rozprawę i wydać orzeczenie. 

Ko!egjillm.l zeł3twienle spraw wodnych. 

l1,rt. Ul:!!. (1 ) Sprawy wodne b~clz~ załZl twi ane 
prz~ władze administracyjne l i II instancji przy 
udziale obywate li, powoływanych drogą wyborów 
VI myśl art. 66 Y\cnstytucji. 

(2) Dopóki administracja p21ństwowa w drodze 
ustawodawczej nie zostanie zorganizowana, orzecze
nia wodno-prawne wydawane bGdą na podstawie 
uchweł kolegjów składających się: , 

a) w pierwszej instancji pod przewodnictwem 
starosty, względnie jego zastępcy, z Jednego 
urzędnika administracyjnego i jednego oby
w5tela, mi<'!szkającego sta~e VI powiecie, wy
branego na okres p l ~cioletni przez wydział 
powiatowy; 

b) w drugiej instanc,ii pod przewodn'ictwem wo
jewody lub jego zastępcy, z jednego urzęd
nika adm inistracyj nego i jednego urzędnika 
sądowego, wyznaczo nego przez prezesa sądu 
apelacyjnego, tudzież dwóch obywateli, mie-

' sz,kających stale w okręgu województwa, wy
branych na okres pięcioletni przez radę wo
jewódzką (wydział krajowy), wzgl~dnie Tym· 
czasowy Wydział Samorzqdowy w b. Galicji. 

(3) OrlE:czeniGl wydaw~ne będą na podstawie 
fachowych opfnji. 

Poruczenie czynno k i władze.m nIższym, urzędom tech
mcznym i przełoion)'rn gmin. 

Rrt. 190. ,(l) Władza wodna wyższej instancji 
może }'oruc zyć załetwia n ie należących do jej zakresu 
spraw poilcji wodnej oraz czynnoścI ' urzędowych 
władzy wodnej niższej instanc,ii lub miejscowym za
rządom technicznym. W slczegó!ności może być 
poruczone urz~dom techn kZllym udziela n ie pozwo· 
leń na wydobywanie rcsli n, mułu, ziemi, piasku, 
żwiru. kamien i i lodu z łożysk wód publicznych 
(art. 21 ust. 4) , W tych wypadkach przeciw Zl~rzą· 
dzeniom wymienbnych władz, jak i przeciw środkom 
przymusowym do wykonania tych zarządzen maj~ 
zastosowa nie te same środki prawne, co przeciw za
rządzeniom władzy, która przekazała swoje u praw
n ienie. 

(2) W sprawach mniej ważnych może władza 
edmlnisti8cyjna pierwszej instancji delegować prze
łożonego gminy do prowadzenia dochodzeń. . 

ROZDZIf\t II. 

Postępowanie. 

1. Postanowienia ogólne. 

Podania o pozwolenia wodno-prawne. . 
I\rt. 191. (1) Podania o pozwolenia w spra-

' wach wodnych m !:szą, o ile jeden lub drugi z wy
mogó w nie okazuje siEl zbytecl!1ym, według natury 
przedsiębiorstwa, albo według uznania władzy, do 
której podanie wnies iono, zawierać oprócz projektu, . 
sporządzonego przez uprawnionego znawcę, co na
stElPuje: 

a) cel i rozmiar zakładu albo przedsiębiorstwa 
z oznaczeniem wody, na której zakład albo 
p rzed siębiorstwo m a powstać, z doldadnem 
określeniem miejscowości; 

b} przy za kładach d o używania wody oznaczenie 
żądanej ilości wody na sekundę p rzy naj
wyższym i niskim stanie wody, tudziei wy
sokości piętrzenia wody; 

c) sposób ' wykonania oa podstawie ułożonego 
planu; , 

d) wykazan ie spodziewa nych korzyści albo szkód 
i strat, których si~w razie zaniechania na
leży spodziewać; 

e) wy mieni.enie wszystkich uprawnionych do wo
dy i innych intere sowanych osób, na których 
prawa przedsiębiorstwo zamierzone oddzia
ływa, z dołączeniem ewentualnych ich oświad· 
czeń; 

f) wyszczegóinienie gru ntów i zakładów wod-
... nyc h, które mają być odstąpione albo obcią
żone służebnościami z o/ymienieniem właści· 
cieli i uprawn ionych do wody, nadto przy 
gruntach z dołączeniem wyc iągów z księgi . 
gruntowej, tabel Iilnvidacyjnych i t; p.; , 

g) przy zakładach do użytkowa n i a pop~dowej 
siły wody oznaczenie dającej si~ uzyskać na 
dotyczącej przestrzeni wedy najwi~kszej siły 
wodnej, oraz siły wodnej, żądanej przy nis
kim stanie wody. 

(2) Bliższe przepisy o sporządzaniu projektów 
i obliczaniu ilości wody i siły wodnej wydane ZQ

staną w drodze rozporządzenia przez Ministra Robót 
Publicznych. 
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Badanie podania. 
_ 1\rt. 192. (l) . Wladza administracyjna winna 
S'pTe1wdZić, czy zachodz~ przewidziane przez prawo wa
rli nkl do udzielenia ::>olwolenia, oraz czy zamierzone 
użytkowanie odpowiada !Drzeplsom niniejszej ustawy. 

(2) . Władza winna zwróci ć si~ do innych właś
. CIWYCh wladz administracyjnych, powolijny'ch do obro
· ny inleresu publicznego, celem lasi~gnięcia opinii. 

Dotyczy to również władz górniczych odnośnie do 
obszarów, na których mają zastosowanie przepisy 
ustaw górniczych. ' 

(3) Władza winna też sprawdzić z urzędu, czy 
na uzyskanie pozwolenia nie przysługuje prawo 
pier.vszeństwa Państwu lub samorządom i właściwe 
władze państwowe lub samorządowe o wniesieniu 
podania o udzielenie pozwolenia zawiadomić (art. 54) 

• Odr:r.ucenle podania. . •• 

flrt, 193. (1) Jeżeli przedsk:biorstwo ' jest ze 
względów publicznych niedopuszczalne (art. 48), na-. 
leży podanie odrzucić umotywowanem orzeczeniem. 
-O wątpliwościach, zachodzących co do przeclsi~bior
stwa, ma władza adm inistracyjna zawiadomić pro
szącego i wezwać go do przedłożenia wyjaśnienia 
lub do zmiany projektu. 

· (2) Również należy · odrzucić podanie, gdyby 
przez udzie lenie pozwolenia Państwo i związki sa mo
rządowe zostały pozbawione możliwej do uzyskania 
energji wody (art. 54 ust. 3). . 
Tra.ktowanie podań o() użytkowanie siły pOPEldowej wody. 

ł\rt. 194. (1) O podaniach przedsiębiorców 
prywatnych o pozwolenłe wyzyskania siły popędowej 
wody winna władza wodna zawiadamiać Ministerstwo 
Robót Pub!lcznych i reprezentację wojewódzką (rad~ 
wojewódzką, wydział krajowy, Tymczasowy Wydzi ał 
Samorządowy), którym przysługuje prawo w przeciągu 
trzech tl)iesięcy zgłosić żądanie użycia siły wodnej 
na cele publiczne na rzecz Pal1stwa, województwa, 
powiatu lub gminy, a w przeciągu dalszych sześciu 
miesięcy wnieść pfojekt. 

, O . zgłoszeniu żądania i wniesieniu projel<tu na-
1eżX za?"iadomić przedsiębiorcę prywatnego z tą uwagą, 
że moze podtrzymać swój projekt jako konkurencyjny. 

· (2) Jeżeli wymienione władze nie zgłoszą żą
dania, ani nie wniosą projektu w powyższych termi
nach, przeprowadzi władza wodna rozpraw~ wodno
prawną co do projektu przed5iębiorcy. 

· (3) · W przeciągu roku od wejścia w życie niniej
szej usta\~y ogłosi J\linl ster Robót Publicznych po 
wysłucham u rad wojewódzkich (wydziałów krajowych, 
Tyrnczaso~ego Wydz iału Samorządowego) te prze· 
strzen.le wod PIJblkznych, na których Parlstwo i kor
pc;>raCJe prawa publicznego mają pierwszeństwo do 
uzytkowania siły popędowej wody I co do których 
obowiązują przepisy ust. 1 i art. 1"93 ust. 2. 

Ogłoszenie rozprawy, 
Rrt. 195. (1) Jeżeli nie zachodzą powody cdrzu

cenia podania, ·Iub jeżeli przedsiębiorcy dostarczyli 
potrzebny~h -.y y jaśnień, względnie zmienili projekt 
I domagają Się Jego wykonania, należy przystąpić 
do dalszego postępowania. 

(2) Opi,s zamierzonego przedsiębiorstwa winien 
być podany do wiadomości publicznej przez wywie
szeme ogłoszenia w siedzibie władzy, ujzielającej 
poz,wc len 'a, w sp.osób tam przyjęty, oraz we wszystkich 
g~mach, na k~ore według uznania władzy przedsię. 
blOrstwo ma SIę rozciągać. Nadto winno być ogło-

szenle zamieszczone w dziennikach, . przeznaczonych 
do urzędowych ogłoszeń. 

(3) Do rozprawy komisyjnej należy wezwać 
przedsiębiorcą i wszystkie wiadome oraz, weąlug 
uznania władzy, interesowane osoby, w szczegól noś ci 
zaś te, które by mogły być dotknięte szkodl i\vem 
działa niem przedsiębiorstwa. Wezwanie winno być 
im doręczone przynajmniej 8 dni przed rozprawą. 

(4) Tym interesowanym, których nie wezwano 
do rozpr~wy komisyjnej, lub którym nie don~czono 
wezwania przyni'ljmn iej na 8 dn i przed dniem rozp ra
wy, przysługuje droga prawa do wniesienia zarzutów, 
wynikających z prawa prywatnego. 

(5) Interesowani nie -mogą bronić sie: tern, że 
o przedsi ębiorstwie nie wiedzieli, jeżeli ogłoszenię 
zostało dokonane ściśle wedle postanowień ustępu 2 
tego artykułu. 

J\rt. 196. (1)· W ogłosz,en.iu winno być wska
zane, gdzie są wyłożone do ·publi cznego wglądu 
projekt techniczny I wyjaśnienia i do jakiej władzy 
należy wnosić podania lub protokularne oświadczenia 
przeciwko udzieleniu pozwolenia, jak również żąda
nia w przedmiocie wzniesienia l utrzyman iGl urządzeń 
i wypłaty odszkodowarl. Dalej winien być wskazany 
termin komisyjnego dochodzenia, w ciągu którego, 
jak równ i eż w trakcie samego dochodzenia komisyj
nego, można wnosić wspomniane wyżej zarzuty i żą 
dania, a który winien być wyznaczony w ta ki sposób, 
aby czas między wywieszeniem ogłoszenia w siedzi
bie władzy, udzielającej nadanie, lub dniem, nastę
pującym po wyjściu ddennika, zaw ierającego ostatnie 
ogłoszenie, a rozpoczęciem rozprawy komisyjnej wy
nosił 4 do 6 tygodni. 

(2) W ogłoszeniu należy wyraźnie zamieścić 
ostrzeżenie, że . ci, którzy we wskazanym terminie 
lub w trakcie dochodt:enia komisyjnego nie podniosą . 
przeciw udz ie leniu pozwolenia żadnych zarzutów, tracą 

' do nich p rawo i mogą przeciw szkodliwemu działa~ 
niu wykonywania nadanego prawa żądać tylko wznie:· . 
sieni a i utrzymywania urządzeń, zapobiegających 
szkodzie, albo też odszkodowania, gdyby takie urzą
dzenia nlędały sl~ pogodzić z. przedsl~biorstwern lub 
gospodarczo usprawied! iwie. , 

(3) W ogłoszeniu nsleży wyznaczyć ten sam 
termin dochoeizenia dla innych podań o udzielen:e 
pozwolenia na prawo użytkowal1i~ wody, przez któ re 
mogłoby podlec ograniczeniom użytkowanie, zamie
rzone przez pierwszego wnioskodawcę. Pozatem nil' 
leży zamiescić ostrzeżenie, że złożone po upływie 
termi nu podania o udzielenie pozwclenia nie b~dą 
rozpatqrwane w tern samem post~powaniu. 

(4) PfZ(~pisy ust. 3 n ie dotyczą żądań Patlstw8. 
albo związków samorz/'tdowych co do przyznani ? 
pierwszeństwa (art. 54). 

Zawiadamianie wład z samorządowych i korporacji 
gospodarczych. .. . 

I\rt. 197. (1) O kaidem dochodzeniu na sklJ~ 
tek podania o pozwolenie na używanie wody, albo 
na takie urządzenia, które mają na celll ochron ę 
wod v, lub o<:hron~ przed jej szkod!iwem działa niem , 
należy zawiadom ić także miejscowe władze samOizą 

·dowe, w celu umożliwienia im obrony zas t~powanych 
przez nie interesów. 

(2) Równie '! należy zawiadomić o tem główne 
korporacje rolnicze i handlowo przemysłowe, którym 
przy rozprawie przysługuje: głos doradczy. 

( 
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Rozpr ąWIl. 

Art. 198. (1) Przy rozprmwle należy starać si~ 
przedewszystldem o dobrowolne uchylenie podnie
sionych zarzutów I o przYJście do skutku porozu 
mienia mh::dzy interesowanymi, w szczególności co 
do uiścić si~ mającego odszkodowania. 

(2) Jeżeli porozumienie nie przyjdzie do skutku, 
nale!y zbadHĆ przy udziale znawcy technicznego, 
a w razie ' potrzeby Innych znawcqw zawodowych, 
za'rzuty, pod nies io ne przeciwko , przedsi~biorstwu, 
sposobowi Jego przeprowadzenia, przecIw udziałowi 
poszczególnych Inte resowanych, jako też przeciw 
zamierzonym wywłaszczeniom a lbo służebnościom., 

(3) Gdy sprzeciw lub żądanie zostały podnie· . 
slone na podstawie prywatno-prawnego tytułu, roz
strzygniE;cle sporu o istnienie tego tytułu winno być 
odesłane na drog ę sądową. Władza może w takim 
wypadku odroczyć ~ecyzj~ w sprawie ud;tielenia po
zwolenia do rozstrzygn jf:cia sporą Obowiąząna jest 
odroc.zyć decyzje:, gdy istnienie tytułu prywatno
prawnego jest wiarogodne, a w rązie uznanią tego 
tyt.ułu należałoby odmówić udzielenia pozwoleni2l. 
Przy odroczeniu decyzji należy wyznaczyć prz~dsiEł· 
-bIorcy termin, w ciągu którego winien wnieść po
wództwo do sądu. Gdy przedsi~biorca rozmyślnie 
przewleka proces, możnQ przystqpić dO dalszego 
dochodzenia. 

(4) . Gdy przy żlIdan l u odszkodowania nie można 
przewidzieć, czy I w jakiej wysokości mote powstać 
szkoda, należy orzeczenie w przed m iocie tych żądań 
odroczyć do późniejszych dochodzeń. Jeżeli właści
ciel gruntu lub urządzenii!l żllda nabycia ich przez 
przeds i~ b i orcę w myśl art. 53, ił nie da si~ prze
widzieć, że zachodzą co do tego warunl~i ustawowe, 
należy na wniosek przedsiębiorcy odroczyć wydanie 
o rzeczenia co do podniesionego 'Żądania. 

(5) Żądanie nabycia '."łasnoścl (art. 53) winno być 
zgłoszone przed ukończemem dochodzenia komi
syjnego. 

(6) Jeżeli okaże siej potrzeba dzllslych docho
dzeń co do podniesionych punktów spornych, to na
leży je przeprowadzić bezzwłocznie, w razie potrzeby · 
z przybraniem znawców. 

(7) Wszystkie rozp rawy należy z reguły przepro
wadzać ustnie przy udziele znawcy techniczn ego z do
puszczeniem doradców i zast~pców prawnych I facho
wych. 

(8) Wł/ldza, udzielaJąca. pozwolenilI, lub dele
gowany przez r.ią urzędnik mogą podczas dochodzę
nla komisyjnego wyznaczyć interesowanym stosowny 
termin do złożenia na p iś mie żądań, które nie dadz/l 
sl~ zamieśc ić W protokule, oraz na załączenie po
trzebnych wyj aśnień i dowodqw. Dochodzenie korni· 
syjne nie może być z·a m knif:Łe przed upływem tego 
terminu oraz p rzed podaniem interesowanym do 
wiadomości złożonych żądań l , dowódów, tudzież 
oplnji znawców (art. 258) i daniem im możności 
wypowiedzen ia si~ o nich W razie potrzeby w droąze 
wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu. 

(9) Z cZlłej rozprawy należy spisać protokuł, 
który powinien zawierać wynik osiągn 1 f:tego porozu
mienia, I!Ilbo jeżeli poroz um ie nie !'liedoszło do skutku, 
wyniki ustnego wyłuszczenia sprawy wraz z oświad
czeniami sprzeciwiających się stron i ich uzasadnie
niem, wreszcie wszelkie uwagi, poczynione przez 
wnoazqc:ych podanie przeciw tym o~wjadczenlom, 

Protokuł ma być pod pisany p rzez przewodn iczącego, 
e we ntualnie przez pro' okulanta i znawców, O il';: brali 
udzi ał. Jeżeli wybriino pełnomocników. rn~ją i oni 
protokuł podpisać. 

(10) Jeżeli strony odd@lą si~ prze'd zakończe
niem protokulu, lub t~ż odmówią podpis9W, należy 
i;a~n ~czyt to w protokule. 

Projekty l-t;onkureJlcyjne, 

. ł\rt. 199. W rezle wniesienia projektów konku
rencyjnyc;h można ograniczyć rozpraw~ najpierw 
do kwestji . które mu z projektów należy sle; w myśl 
art. 54 pierwszeństwo. Do dalszego post~powania 
należy przys,tąpić dopiero' po prawomocności orze
c;zenla, ktore zapadnie co do kwestjl pierwszeństwa 
projektu. , 

Zaldady przemysłowe! I inne budowle. 

1\rt. 2fiO Jeżeli przedsltlbiorstwa używanlll mo
dy połączone są z zakłfldami przernysłoweml i inne
mi budowlami, nllleży. o ile możności, czynności 
urz~dowe. przepisane tą ustawą, przeprowadzać rów
nocześnie z czynnościami, przeplsanemi w innych 
ustawach. 

Orzeczenie. 

, Art. 201. Orzeczenie winno zawierać; 
1) dOkli!ldny opis udzie lonego , pozwolenia, Jek 

równ ieź przedsl~blorstwa, /a jeśli ud-Zielenie 
. ma być związane z prawem własności grun
tu, równieź dokładny opis tego gruntu; 

2) utrat~ prawa podnoszenia ~lllrzutów stosownIe 
do ostrzeżenia, ząmieszczonego w ogłoszeniu 
w i m yśl art. 196 ust. 2; 

~) wvszc~ególnienie spo rów, które w myśl art. 
198 ust. 3 zostają odesłane na drogI:; sqdowl!ł; 

4) rozstrzygni~cie sprzeciwów i roszczeń, a w wy
padkach, przewidzhmych wart. 198 ust. 4, za
strzeżenie wydania orzec;zenia; 

5) w wypędku ~rt. 53 dokładny opis grunt6w 
ł urządze ń, które przedsiębiorca ma nabyć 
na własność; 

~) ustalenie odszkodoWl;lń, które ma zapłacić 
przedsj~biorca ; 

! 7) pouczenie o przysługujących ~I'odkach praw
nych. 

Rrt. 202. Przy udzieleniu pozwolenl21 n8 pre- . 
wo pi~trzenia wody winno orzęczenle oprócz tego 
zawierać postanowienia: -

1) O urządzeniach budowlanych zakładpw, . które 
oddzlaływują na 1I0$ć spływającej wody lub 
na odpływ; 

2) o oluęsac.h dozwolonego pl ętr,zenia: 
3) o ustanowionej wysokości pj~trzenia, orez 

Jeśli stan wody ma być utrzymywi;lny no 
pewnej minimalnej wysokości, również lotem; 

4) o dozwolo nej do użycia ilości wody, gdy jej 
ograniczenie jest potrzebne; 

5) o środkach ochronnych przeciwko szkodliwe
mu dzi ełaniu pi~trzen ia; 

6) w stosownych wypadkach. o długości czesu, 
W ciągu którego przedsi~bjorca musi się zgo
dzić na wstrzymanie ruchu zakładu bez pre.
tensji do odszkodowania (art. 73' ust. 2); 

7) w stosownych wypądkach, a w szczególności 
gdy idzie o przegrod e: doliny, czy I pod ja
kieml warunkami rueh zakładu, pie:tqącego 
wod~, moie być stele wstrzymany lub zakł~d 
zniesiony (art. 70 ust. 3): 
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Qr:!eczenfe VI s'prawie wy"",łąsz~f!.nia. 

I1rt. 203. (1) Jeżeli na fzecz przedsi~biOFstwa. 
wyszczególmonego w art. 124 ust. 1, potrzebf1e jest 
ustanowienie służe bności lub odstąpienie gruntów 
I innych nleruchomeści, urządzen, zakładów l uprrlw' 
nień do używania wody. a przy 'rozprawie nie do
szło do skutku porozumIenie między interesowany
mi, Qrzęcz~llie musi zawierać także postanowienia 
(> potrzepie, przędmio~j e i ro~ciągłości ~łużebl1ości, 
Względnie wywłaszq:enia, oraz o wysokoś~i wyna
grpdzenlę nil podstawie oszacowanią nieinteresoWA
ny~h ,znaw\:ów. 

(2) Jeieli interesowani nie zadowolll się wy
J1agrodzeni ~m, przy~nemern przez władzę wodnej, 
wogą w ciągu trzech miesięcy Od dnia dor~częn.ia 
orze~zenla udąć si~ do właściwęgQ sądu o ozn~cze
ni~ wy~ok9~ci wynagl'odzenia w · drodze postępową
nijl sągowego, 

(,3) Orzec7,ęnlt; wywłaszczaiącę nag{lje przed
$Jc;bjprcy prawo wyl<onanl~ ~łl.lżebnoŚci lub obj~cia 
Vi pQsladanie przedmlgtu wywłas:l;czQJ1~go! jeżeli 
~łpży dQ Qepm:ytu sądowego oznączoną, pr1ez wJa
dzę wodną kwotę wyni)grodz~nia, a dla pcls;zkodo
wań płatnych po wykonaniu orzeczenia da zabez-, 
pl.c~enle. 

Pouczenie o 4rodkach prawnych. 

Rrt. 204. (1) Władze, wydające orze!!zenla 
w myśl ninięJszej !.!~tawy, winny w swych orzee~~nj8ch 
i J8rządzefllacn wyraźnie wYrTlienić, qy podlegają one 
jeszcze dalsz~mu zaskarżeniu, oraz wskazać termin 
do wniesienia odwoh!l1i~ i władzE;, do której je wnieść 
należy. Jeżeli w razie mylnego wyznaczenia termi
nu YI ęrzec;:zeniu lup zarząclzeniu wniesiQno odwoła
nie wprawdzie w terminie wyznaczonym, ale dopier~ 
PQ upływie właściwego terminu ustawowego, w ta
~im ra7:ie postąpić n'i1łeży z odwołanielll, jak gdyby 
Dylo wniesione w łerminie \J stawowy rn. ' 

(2) Jeżeli orzeczenie lub zarządzenieł mylnie 
wskazuje władzę, do której odwołanie podać należy, 
ppstąpi inst?lncja oqwoławc;za z odwołaniem t~k, jak 
gdybY było podane do wł~dzy właściwej. 

(~) W razie mylnego Qznaczenia w orzec~eniu 
lub z~rządzeniu, iż nie podlega ono j4i tokowi in
stancji, jak również w razie nieumieszczenią w or~e
(ilenil,l lub zarządzęniu pouczeni~ prawnego. służy 
Int~resowanelTJu prawo żąf\:lania z ~aczh9wąnjem t9k~ 
instancji sprostowani~, wzgl~dni~ u~~pełnieni~ or~e-
~nia lub zarządzenia . -

Dor~czenle orzeczenia. 

lirt. 205, (1) Orzec;:zenje winno by~ dor~czone 
przedsiębiorcy, tudzież wszystkim urzędom i osobom, 
które podniosły sprzeciwy i roszczenia. 

(~) Jeżeli przedmipt wywłaszczony zi'lpisany jest 
" ~sif,;q~e g~llntowej (hipotecznęj). ma włądza orze
k?lj.E\c~ po prawomocności orzeq:enią odnieść sit; d() 
Włpś~lwęSłQ :;ądu Q zanotowal1ie Vlywłas;?:q:enia, 

Sąd f1li2 lł~klJte~;znlć zanotow~nie we wł~śclwyrn 
wyk21Zle. 

Koszty po.stqpowanla. 

lirt. 206. (1) Koszty postępowania przy udzie
leniu p9zwohmia ponQsi przedsiębiorca. Kos~ty, wy
wołaoę nieuzj;lsadnjonerni sprzeclw?lmi i roszczenl~
mi, mog~ być jedn.ak w orzeczeniu nałpżone ną tę
gO. kto ję podniósł. Koszty b?lP~ń. spowpdowanych 
pr~ękrotzenif1mi ustawy, ppno$zą uznani ~ winnych. 
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(2) Koszty ppstępQw8!l1~ I.'ldmjr.lstrą~yjne![Jg. 
prl-eproW/:ldZ;9I1ę~Q wę wspólnym int~resie, m~ią DYĆ 
ro~dzi eJolle na !nt!!r~~OWi3rn,~h.stQ&PWnię P\l1 i!;!tt 
uQ~jału. 

(3) Oopóki nie Qe:~ą wy~ane pr~episy spęąałnę: 
dlą poste:pow~nlą ,ądrrtini$trącyjnego, należy c:;g dg 
wysokości kQs~tpw. przylnrJć si~ rn~ją~ych stro09m. 
świadkOITl, zastępcom pr~wnym l Zn?!w~om stoSQW~Ć 
nQrmę sądową. 

(4) O obowiązku p~mo$~ęnlą ~osztów posttlPi"' 
wania i wysokości kosztów orzeka włłld~~, ~tóro wyr
doje Qr?eczenie w sprawie głównęj. 

Odwołanie. 

l\rt. 207. O) Przeciw or~eczęniu władzy wod~ 
nej przysługl.,lje prawo ociwołania w ciągu dni trzy
dziestu od dnia, nast~pującego po dOf~czenlu. do 
wyższęj instancji, Q ile Qq:eczenie nie dotyc~r od
szkoąow21nl<a. OdwDłąnie rTjQina Wnięść ustmę, pJ
semnie Jub tęlęgrflficw i e. Dzień oddanią na PQC~t-;J 
IUQ do 1.IfZ€iÓU te!egri;lflC;imegg l.jwąiany b~dzie i!1II 
dzIel) wn!esicnią ogwo!ą nia, O z~chowaniu terminu 
wniesienia odwołania orzeka instancja odwoła.WC~łl. 
Odwołanie wnosić nale~y do ~ęj wł.Q~y, którą wyd~
ła orzeczenie. 

(2) O ile Qrzet;Z;~nie. dotyczy odszkpdQW~ń. 
mogą interesowani w ciągu trzech miesh;:cy od d.nl~ 
dor~czenia orzeczenia udać si~ na drog~ sądową 
(.rt. 203 U$t. 2). 

(3) Przeciw orzeczeniom, \!'.rydanym w dwóch 
łnst"ncj~ch, p.rzy~ługllje tylkO prąwo zażal~nia dp Try
bunału f\dmlnl~tracyJnęgo z powodu naruszenia pr.o
plsów ustawy. 

Skutek odraczający odwołanIa. 

lirt. 200. Odwpłanie. wniesione we włąściwym 
cze~ie, ma sKutek Qdr8c;~ający, z wyjątkiem ?:c;lf7;ącl;zęń 
tymczasowych, WYP/!Inych przez władzą w toku PO$t~~ 
ppw~nia WQc:lno-Pfl;;wn~go (art. ~). . 

2. Poste;powanie przy zawlązywan,y 
spółek wodnych. 

Wł.ściw9$~ władzy. 

Art. 209. Postępowanie przy zakładanjl,l spółek 
wodnych i zwi~zków wałowych przeprowadza wJe!dza 
administracyjn.a I instancji. Jeżeli jest interesQwana 
gmina, sprawująca władzę administracyjną I instan,<;:ji, 
hłb teren spółki leży w kilku okręgach adminl~tręJ. 
cyjnych, ma zastosowanie przepis art. 188. 

Wdrożenie postępowania na podstawie projektu. 

1\rt. 210. (1) Postępowanie dlą ~ałożenla ~pęłkł 
może być wdrożone z urzędu, albo na wniosek inte
resowanych. Postępowanie winno opjęrać si~ 11' pr9-
Ję~cie, który musi zawlera(:: 

1) potrzebnę rysunki i objaśnieni~; . 
Z) kosztorys pfzedsiębiorshyą; 
3) wykaz gr~ntów, !{opalń i zakładów przemy .. 

słowych. które lilają V{~iąć lld~i~ł w ~półce, 
jak równie~ spółek i innych zWią?ków (ąrt. 
137), które mają być do udziału poclągnl~te. 

(2) Dlą pr~ygotowąnia gtosowani~ nal~ty do
łi!Jczyć do projektu: gdy chod2;i o udziął ~runtÓw. wy
ciągi kat~stn1,ne. potrzebnę <.10 OZl1ac?:ęnla powier~l;hnl 
i cżystego dochodu, służącego do wymiaru PQdot"u 

• 
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gruntowego. wzgl ędn ie Inne urzędowe dane, służące 
do wymiaru teso podatku, al bo gdy grunty W:3Z)!st
ki,e razem Illegły scaleniu (kpmasacji), wyc iągi z usta
lonych p\zyte rn wykazów, oonoszących si ę do warto
ści gru ntów i dochodów z nich. Gdy chodzi o udział 
w spółce kop,,!ń, zakłildów przemyslowy~h , spałek 
wodnych al bo in nych zw iązków, należy dolączyć do 
pocilania obiiczenie spodziewanych korzyśc i przedsię· 
bio rstwa j podać miarę, wedł ug której korzyść tę na
leży rvzłoż y ć na grunta, kopalnie, zakłady przemy
sł~we i zwiCjzkl. 

(3) Jeże li postępowanie wywołane zostało na 
wniosek interesowany ch, win ie n wnioskodawca na żą
danie ""Iad!:y admi nistracyjn ej dostarczyć wyszcze
gólnionych w ust. 2 dokumentów, wykazów i obliczeń. 

Delegowanie specjalnego komisarza. 

lirt. 211. (1) Jeże l i wn iosek na wdrożenie po
stE:powan:a dla utworzenia spÓłki wodnej jest nie
dop uszczalny (art. 133 i 134), niewykonaln y pod WZ91 ~
dem techniczny m i gospodarczo nieuz~sadn iony. mo
że być ZgÓl y odrzucony orzeczeniem umotywo
wanem. 

(2) W razie przeciwnym wladza deleguje spe
cjalnego Kom isarza GO rozprawy z uczestnikami. To 
sa mo stos uje sit;, jeżeli postępowanie ma być wdro
żone z urzędu. 

Ułożenie statutu i tymczasowe' obliczenie korzyści z przed
siębiorstwa. 

Rrt. 212. Ko misarz ma ułożyć statut, wystarać 
się o dokume nty i wykazy. wys 1.czegól·nione wart. 210, 
o ile ich je~)zc2e nie przedłożono, i, jeżeli chodzi nie
tylko o Sa f m:: grunty, obli czyć tymczasowo oczeki
wane z pr2.eds i ~biorstwa d la poszczególnych intere
sowanyc h korzyści. h zy spółkach dla utrzymywania 
wód w czystości uważa się za korzyść także usu nię
cie zanieczyslcr:e n ia, które za interesowany spowo
dował. Korzyść oblicza sit: według stopnia zanie
czyszczenia. 

Uchwalenie projektu, zawiązania spółki i statUtu. Wybór 
pełnomocników. 

l\rt. 213. (1 ) Komisarz ma nas ttlpnie po ud zie· 
le niu wyjaśn ień przy pomocy znawcy techni cznego 
spowodować uchwał~ interesowanych w sprawie pro· 
jektu i zę wtązania. spółki. 
, (2) Gdy zapad nie uchwała zawiązania spółki, 
ma kom is e: r.r. wywolać uchwałę co do statutu i wszyst
kich innych p un któw, co do których uważa to za po-

Hrzebne, w wypadkach zaś, przewidzianych wart 167, 
uchwał~ w sprawie zastosowania przymusu przystą
pienia do spół ki. W tyr.! celu interesowani mogą 
wybrać pełnomocników_ 

(3) W wypadkach. przewidzianych w lUt. 167, 
mogą sprzpciwiający się iądać, aby głosujący za 
i przeciw wy bierali oddzieinie pełnomocników, któ
rych liczba odpow iadać ma w przyb liżeniu stosunko
wi gł~sów, odda nych za i przeciw zawiązani u spółki. 
Liczbę p ełnomocn ików oznacza komisarz. 

(4) Pełnomocnicy mają prawo dokonywać zmia
ny projektu, gdy nie powzi~to wyraźnie innej uchwały. 

flrt . 214. (1) Uchwały w spiawie projektu, za
wiąza n i a spółk i, stc::tu tu i przymu su przystąpienia do 
spółki mogą być powzi ęte w jednym. lub kilku ter
m inach. 

• .... ·c r 

(2) Uchwały pełnomocników zapadają wlE~kszó
śclą głosów; każdy pełnomocnik ma je'clen głos, 

(3) Pelnomocnicy mają prawo za zezwoleniem 
komisarza na wyp<",dek za twierdzenia statutu zawierać 
umowy imienIem zawiązać się· mającaj · spółki , 

WiElkszoś~ potrzebna do uchwał. 

lirt. ?15. Hż do zatwierdzenia statutu wystarcza 
dla wszystkich uchwał zgromadzenia . intere ... owanych, 
z wyjątKiem uchwały co do zawiązania spółki, zwy
kła wi~kszość o becnych, którzy staw!!i się do głoso
wania w wyznaczon ym terminie. Wyj~tek od , tego 
sta nowi uch wała . kt6m ustanawia miar~ odmienną 
od ustalon ej wart. 155 d la udzi ału w ci ężarach spółki 
lub 'd ia stosunku głosów członków. Wi ększość oblicza 
się w tym wy padku wedłu g czystego dochodu grunto
wego, wzgl~dnie według Innych danych, służCjcy ch 40 
wymi aru podatku grun.tov-:ego, alb,o według wartości 
lub dochodu uczestn iC1. <:jcych gruntó w, osza cowanych 
w post~powani u komasacyjnem (a rt. 210 ust. 2),je
żeli zaś chodzi o udział kopalń, zakładów przemysło
wych. spółek wodnych lub innych związków-według 
tymczasowo obliczonej korzyści (art. 212). 

Przesłuchanie interesowanych w · sprawie prżym.u.sowej 
spółki. 

nrt. 216. Jeżeli in teresowani sprzeciwiają się 
zawiązaniu spółki dla celów, przewidzianych w ust~pie 
1 art: 173, winien komisarz przesłuchać uczestników co 
do warunków utworzenia przymusowej spółki i co do 
statutu. 

Głosy współwłaścicieli. 

Art. 217. Głosy, przysługujące współwtaścicle-
10m gruntu,kopalni, albo zakładu przemysłowegó 
uważa się za oddane za tym wnioskiem, za którym 
głosowa łn większość obecnych przy głosowaniuwspół
właśdc~li. obliqona według wielkości ich udziałó~. 

Rozstrzyganie zarzutów. 

Rrt. 218. (1) Zarzuty Interesowanych, tudzIeż 
waru nki zastosowania przymusowego udziału w spółce 
i wn iosk~ co do zwrotu kosztów prac przedwst_ępnych 
nal eży zbadać wspólnie zioteresowanymi lub ic~ 
pełnomocnikami przy udziale znawców. ._':. 

(2) I~omi sarz winien zmienić tyr;nczasowe usta
lenie korzysci, jeżeli wniesio'ne przeciw temu ustale
niu zarzuty wiE:kszość uczestników uzna za uzasa
dnione. W razie przeciwnym rozstrzyga władza, która 
delegowała komisarza. W ten sposób dokonane uS,ta.~ 
lenie korzyści obowiązuje tylko przy potrzebny.ch 
głosowaniach aż do zatwierdzenia statutu. ~ 

Utrzymanie porządku przy rozprawach. 

I\rt. 219. Utrzymanie porządku przy rozprawach 
należy do komisarza . Może on na uczestników, 
znawców lub inne osoby, które dopuściły s i ę niewłą-:
ściwości podczas ro zpraw, mlkłądać kary, porządkowe 
do wysokości 50 marek z ząstrzeżeniem śclgal)l~ 
w drodze karno-sądowej. . 

Spisanie protokułu. " , 

Rrt. 220. Z rozpra '.ll, p rze prowadzonych z inte
resowanymi i ich pełnomo~nik~mi, .na l ~ży spisać.pr?
tokuł. Do protokułu musI byc wClągmętena!ozeOle 
kary porządkowej - (art. 219)' i powód nałożenia ' kary. 
Protokuł ma być p odpisany przez komisarza;' ewer.r;. 

,-,:', 
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tu!!lnle przez protokul tmta i znawc6w, oraz przez 
pełnomocnik6w, jeżel i zostali wybran i. 

Terrn iny wezwania do rozpraw l do głosowa~ia . 

f\rt. 221. (1) Do rozpraw należy zawezwa ć in
teresowanych naj Później na tyd zie :) przed term Ine m. 
W ' o8głychwypadkt'Jch term in zawez.,vania może być 
skrócony do 3 dni. W wezwaniu naldy podać p rzed
m iot rozpT~wy. 

(2) Pized powzięciem uchwały co do statutu 
nalety p roj!:!kt tegoż na 8 dnl przedtem wyłoży ć do 
publicznego wglądu i w wezwaniu podać miejsce 
i czas wyłożema. . . 
. . (3) Pominąwszy wezwania do głosawama nad 
założen iem spółki, przy której wykonal'de przymusu 
do udzi~łu nie Jest dopu$lcz<llne, we zwa n·la wydaje 
się z ostrzeżeniem, że nie jawiących się albo nie 
głosujących uważać si~ bądzie za zgadz~jących się 
z wi<;ksiośclą głosów. 

Zatwierd!enl~ i ogłoszenie statutu. 

I\rt. 222. (1) \li razie p rzymusowego pocili" 
goięcia mniejszo$ci (art. 134 ust. 2 pun i<t 2 l art. l b7) 
i pl"l.y utwo rzenIu spółk i przymusowej (u t. 134 ust. 2 
p,unkt 3 l art. 173) orzeka właściwa wł~ d!a adminl
~tra cyjha ' po u kończe niu rOljJraw w razie sporu 
o' tem, czy zachodzą warunki dla za stosowa nia przy-
rIłusu prLyst,'.!p ~ el1ia do spółki. . 

'., .. (2) Przeciw orzeczeniu przysługuje prawo odwo-
łan i a do wyiszej instancji. . 

(3) Statut spółk i, utworzonej uchwa łą witjkszo
ści Jnteresowanych, zatwierdza władza, która delego
wała · kom!sa rza, s tatut zaś spółki przymusowej wydaje 
wł.adza edmini.stracyjna drugiej instancji. 

(4) Statut należy ogłosić w dzienniku urz~do
wym. - Ogłoszenie może si ę ograniczyć do poda nia 
daty statlitu, tudzież posta nowIeń, określonych w pun
ktach l, 2, 9, 10 i 12 art. 142. 
•• j" 

Wybór i ukonstytuowanie zarządu . . ~ , '~ . 

. I\rt. 223. Po utworze niu spółki ma włeclz2I nad
torcza natychmiast za rz Zldzić wybór i ukon stytuowa
~ie zarządu spółki według przepisów statutu. 

o: Koszty zawiązania spółki. 

, I\rt. 224. (1) Rozp'rawy i czynności władz admi-
. ł1lstracyjpych, sądowych i innych, dotyczące p'o st~

pOW?1r1la . przy zawiązywaniu spółek wodnych dla osu
szenia i · nawodnienia gruntów, tudzież ochrony od 
powodzi, wolne są od należytości i stempl i. 00 tych 
czynności należy . ta Kże sporządzanie i uwie rzyt\! lnia
nie wyciągów katastralnych i hipotecznych (grunto
wych). · . 

(2) Wydatki w gotówce. spowodowane wnio
skami lub zarzutami, które zostały odrzucone l!Jb 
tofni ~te, mogą być nałożone na wnioskodawcę, lu b 
na tego, który pod niósł ża I'ZU ty. Z innych wydat l<ów 
w gotówce ponosi I<oszty podróży i djety bio rących 
udział w post~powaniu urz~el ników państwowych oraz 
r'eszt~ wydatków spół ka wodna. . 

(3) Gdy spółka wodna zosŁała zawiązana, może 
władza administracyjn21 zobowiązać spółk~ do zwrotu 
celowo użytych przez wn ioskodawc~ wydc:tków w go· 
tówcze na p race przedwst~pne; jeżeli wniosek taki 
,został zgłoszony przed ukończeniem - rozpraw , komi
syJnych. 

Zażałenl~ na komisarza. 

1\11. 225. Zażale n ie prze ciw prow~dzeniu po'
ste:po\vania ' p rzez komisarza, tudzież przeciw karom 
porządkowym (art. 2 19) rozstrzyga władza, k tóra de
legowała komisarza. 

ROZDZlf\t m. 
Nadd:6r władz wodnych. 

Rrt.225. Wykonanie wszystkich zakładów, na 
które według nin iejsze j ustawy potrzeba pozwolenia, 
podlega ncdzorOWI władz wod nych. 

l\rt. 227. (1) Bezpośredni nadzór nad wszyst
kiem i zakładami wcdneml wy konujq miejscowe wła
dze policyjne, któ re w wypadkach nag l ących maj~ 
bezzwłocznie zarządzić to, czego wy maga interes pu
bl icznego bezp!eczeilstwa, gdzie jedna k n iema nie
bezpie czeństwa w zwloce, mają prZedtem zasięgnąć 
WSKazówki u właściwej wladzy WOdMj. 

(~~) Jeżel i obowiązani nie uczy nią zadość w wy
zn aczo nym te rminie otTzymenemu poiece nill, miej
sco wa władza policyjna jt::s t upow<lŻniona przeprowa· 
dZlć na koszt oc:ic!9Clj ących się potrzebne roboty. 

R rt. 228. (1) Wb dza wo dna mOi.:e W toku po
st~po\ua n ia wodno-pmwnegc w'ldać potrzeune z ai lą~ 
dzen ia tymC2:a<;owe z urz~du w cel u stl'zeź'· nia inte
resów publicznych, na wniosek ZlIŚ stron w celu po
wstrzy mania niebezpieczer1stwa dla in~eresów pry
watn ych. 

(2) Również może władza wodna, jeżeli zacho
dzi spór co do wykony \va nia prav.J u i ywe! ia wody, 
na wniosek s tron uregulo wó>ć tyrnczasowemi zarzą
dzeniami wykonywunie spornego p rawa do czasu Z2I:o 
ła twlen i a S pCTU. 

(3) Tym czasowe zarządzenie, któ re ma być wy
dane w interesie strony, nal eży uczyn i ć za l eżnem od 
:z/oienia c d powied oiego zCl b',"zpiec.zenid. O j złożenia 
zabezpiecze n ia wolne S'l: Pailstwo, związki samorz~~ 
dowe j spółki wodne . 

ROZDZIAŁ IV. 

Ksi~gi wodne. 

Rrt. 229. (1) Każda władza admLlistrllcyjna ł In" 
stancji ma p rowadzIć ksi~g~ wodną wra z ze zb iorem 
ma p wodnych i dokllmentów, w której mai :~ być uwi
docznione wszystkie w powie cie już ist niejące i na 
podstl.lwJe tej ustawy nowo nabyte pr;;, wa używania 
wody, ja i'; o też wszystkie postanowienia co do wyso · 
kości p i ętrzenia. ilo$(j wody i z1.'lchod:cące w tym 
względzie zm iany z powołaniem się na odnośne orze
czen ia, za równo jak i spóiki wodne (związki wałowe). 
'S tatut , spis członków spółi~i , zf.1riądu. wzgle;dnie wy
dz i a ł u, jak równleż pOdpisy o só b, podpisujących za 
zarząd, naleiy uwi dOCZ!li ć w osobnym dodatku do. 
ksi~g l wc'd nej. Kaida w t ym względz ie ZGichod~ca. 
zmiana winna być zaznaczona w tym' doda tku . 

. (2) Kaź.-B ernu woln o przeglądać księg ę wodną~ 
protokuły ro zpraw u rzędowych, na któ re s i ę w niej 
powołan o, . jako też mapy wodne, oraz brać odpisy. 
za zloieniem przepisanej nal eżytoś ci . 

(3) Urządzen ie tudzież pc()wctdze nie księgi wod
ne] i zbioru map wodnych i dokumentów , uregulo
wane zostanie w drodze rozporz~dzenia. 
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UŁwórzenie kómisjl. 

Rrt. 230. (l) ~ozporządzeniem Rady Ministrów 
będ~ tworzone dla WóiJ płytiąGyth, z wyjątkiem że
glownych i spławnych , komisje rewizyjne. 

(2) Korftl§j~ N~wiiyjt1e fiióg~ być Lltworzone tak
ze dla całego powiatu lu b poszczególnych części 
jSiliwlat il. .. ' 

(3) PbstarióWie:!O le to rHe fiia być zastosowane 
(,io wód płyną<:ych, ktorych utrzymanie na l eży do 
Plństwa, wojewtldl!tw, f1joWltltów i zWiCjzktSlW wi!łewych. 

sidEifl komisj l. 

AH. ~tJ' , (1) Skład IttHiilsJI ffi! b~ \li rótfjo
rl~(:\z(mlu w t~t1 §pos6b okr!:!ślMYi a~~by óprótz patl. 
s~W{;jw~l adITi iHbtrlkji \vddliej fulbly VI KCjtn isji priM
stawicieli ..yedle rt1C~ho§ti Wszy'stll;i~ gf~py \jfijdl!k!J~ 
Jl'tGe i tWi&zkl publitźne, IHef~ są l!itere~bwane 
Vi l!h~y'mar1!li l użytl(óWllftill wód !:lIYhqcych. , 

, (2) ~Bii1isja 8kłE!,d~c się ttla tiajriHii~j t frz~(:h 
cźłdtHmW. Pri@tish.iWicl~la pl'.l~§~~dw@j a€lFritrl l~trecjł 
wodne.! , wy~naGt:a wojewoda na wniosek o~ręgowej 
~l E!kcji ro bót pu\jhr.:7.nych~ innych iM eżłonl{Ów wy
ł51illfa na lat pląe sejmik , powitltbw~ (rada powiaŁo
'\: ~j. t>r7.\hl:odnicz~cego i jego !astęp(i~ Wybiera ko
MI, Ja. 'przed.shHvit:iel jj:łnshvowej administracji werl
f1~j mtW~ być także Wybrany priev/ódn.iciącym. 

ŹiUi:res cłź!ałc!nia k8mj~jł. 

lUb l!3~, (1) KÓll1isia rewlzyjha ma w , tniar~ 

r' ~łf!li!bY 9~ląBf.\Q prJ!yrlili;!loii~ jej wody pł)' nąee 
śllra \\'clzac : " 

1) (ZŻ)~ V!~tly płynEjGe i ich btze~1 są nal~życie 
~ lItrt~łltiyw!lhe; 
2) tiy hie i.~stedł wyp&cl~k 111~t!SpusżczałH~gb 

ta rlf e t:zys2:cl.e li !a IlJodYi 
3) czy użytkowanie wody prl!~!i jjfjf~Wi1!cmy~h 

odpowieda' przepisom mniejszej 4stawy. 
5postrz:eżenin i stwierd<lone braki przedkłada 

koml3ja wfadry wcdh!:;j. 
(2) r~('l.;':l or;!i'.ld1.!@J:tle R~Gy Min!:'Itrów możeupo

wbżni~ KomisJt; lub J.::J prz:eWodnicz(;cego do ustll l1:l
fili Vi ,h!ltq[cl~hi;111';l Włilt.hy wbtłrl~j .od,idjU i rozmia. 
rt3 r0M~!. jb~l~ mllją Dy~ ~y~ml1~hę, dl~ , U~I'lytti 2H1 1 i!J 
ił@i!ły pły t'!M~j i lej ,br!eg~w (Mb 78 l 7g), tltln: Ełfi 
(j~nl!.c2etl J;:~ tern'\itlLJ i~h wyktmtinid pf'2:~t w~tidweJ.lii! 
!~ft.ą!« ~~l'l ~t:!l i t: Y' ln ?th. 

l W ykananie lt'.lfztjcteń , w'ydatiyt!h pftl'!2; Itbmłsj~; 
Jł8li!zy i:.Io ,,<.hł!1l:Hy wodl1 "j. .'. " 

(3) PnM!w f.~}rlądieni~trl k~mjsJi i prz(!wedftl' 
HĄ ~go ~flysłu§uJą t~ stlin~ śrbdki f1'r~\Vtii!1 tb pt~E!" 
elW i:tUt~a±~ttlortt wł!idzy wodMj; • 

iil!dehmlli! opilijL 

Aft 23~. , łtaffi!:\je rhilż~jM s. U~rawfij~ ~. 
a . na !llt!~RI~ władź a;.1mifiistt5cy]l'IycH 6!)6wiązB~a. 
Ud!leiać , 6pjfijl IN spftlvJI~ g6::.ptHfarld wocdflej na 
~ź~dłi~lOhytH im wotli!1di p!yh~ćych. 

UHi 'óty K~titl!jl : 

Ah. ~4, tI) lJclllijaly ,l{ofl1lsjl iapadają Wlqk" 
sze~Hą głosÓwl prty rówiit:lśc! gł0S~W rOi!!striy§8 pt~e
wodnic.zący. 

._. r; '_' lt-:: ' R_~ 

(2) Do ",affH~~~i t1cl'lWtił l'ott!l!!bna j~ !łt tlbet· 
ność przynajmtl l@!J ttz~cl1 tżłónków, RÓil'5 ftądtMI! 
Rady , Ministrów ni ~że przepisat ,potrzebnf\ dla po
wzie:cia uchwał obecność więksżej liczby członków. 

P6krycie kosiltów. 

Art ,~~~. (1) KosiŁy kOffllśjl !'ewizyjft~1 Pdkry. · 
w~ w każdym pawl~cle pa\.viatowy tWi<:'l:te,k k(,') ft1 U", 
nalny, w miastach zaś, wydzielonych t. pdWja t(j)w~go 
iWląl~,~ kotnll1ialn~go. - grflifHl lill~jska. , 

(2) Członkbffi wyatariym kórhiśjl f@wizyjMJ 
ffjfji;e prżyźnźlć r~pj'et~Htaela pów!1Howa (rrd~Jsldl) 
odszkądowan ie za udział w objazd~cl1 l p6śi~tJleftl~cit 

(3) KtHiż~y Ulw~lu Ufi:~dfjlkdW techni~~nycn 
VI t?bjatJach ł fjosi ed lertiatli kt>n11Sji ponosi Skerb 
Ptli'lstwa, ' 

KófiUBla urządzeń spółek Wodńycll. 

Rrt. 236, Komisje rewizyjM tfiogą tl!!kźlt f\'tze~ 
prowadzać coroczną kontrol ę urządzeń spółek wod
nych, przeWldtiM1Cl Vi art. 166. \IV tym wypadku za
rZqd s póJki ' ml;lsi m iec pl"leEisUlwićiela W komisji re
viii!yj n~j. 

Prawo wstępu ńa brzeg, 

Att. 231. Kbttlisjóm f~WlzYi.rlym, fudtiez llpÓ· 
w8thiOrtytri prtez me, flJnkćj :JnatjU!lt6hi prly§ługl:iJe 
pra Wtl Ó91~dl!Ć i óbj~żdżaĆ lJitJr1y fjlyfl~ce I p rż@€ l-\ó~ 
dzić ich brzegami. , Post !{fjdóWQl1y tne praWi::! da 6E1.
~ikeabW8 ftl~j hietnaGUt~ szktJdy l'Iie ltitjj& ,bye Jednak 
brane pod uwag~. 

tZ1lSĆ ÓŚMł\. 
O woj e w tUURitti radacH weHln;vth~ 

zakreś dziatarila rad wo<1nych. 

. I\ft. 238: (1) 'W ltiW:.Ie lti VI ' je\\f.edztwie hi! Być 
utworzona rada wodna, która \v wainyth spraW8\i1l 
gospodarstwa wodnego, dotycz~cych województwa. 
winna być pm~i Włgs~i\N)'t!11 tl1lhlsHow wysłuchana 
i Uprawh!ram! jĘ:~t VI ~yeh 'St;)r~vlad'j prled,kł~dać sa
tf\g~fie ltije upi.iję \vleś ... twym .Ihlh istrorri. N,,!ółó tnejlll 
władze , woti rie łćlSI&gu (; oplrljl W(jJ@wbd!kiGn rad 
wodnych w nash:pujilcyi::h ~prZiwach: 

1) odprovJ!\~iaf:iia vbt1Y wa IfłłWth płynów po-
riad m!or6lpdwstę,ailne§o lliytkowl!łhia do wód 

, plynqeyoh (lH'b 25 ust. 1)1 . 
2) śplawu tfate}V l spuśhi drz1~wa d! wedaoh 
" prywafriyt,h (lI rt 31 JSt. l); . , , '. 
3) zanle~~ fI~l~ ,ut~tytrl~-J.,ahia • WÓ~'i. Pl:'~!i.~,lnet. 

uregu lowan~l. na p'od s~awle zatwlef(t,~oneai) 
l' p lanu (8rt 7ti i.iŚt. 4 i '" . , 
4) zawi4zan ia pfzymwsó\.Ve] spałki wodnej (zyJią. 

zku wał~wego)j 
5) udzielania pózwój~~ VJodne-prin ihyth ni! za

}t/ady do płąhzeh la wódy fiO wedach pił" 
, . bli~ż nych , , 

" ,,' (~) . Rad~, wed,ri!\ ,:"olewod,ltwa ~arśi!lwsl<iog6 
je! zarailem ~adą wbdną dla mwsta Warszawy; 

Skład rad wetłttYĘli. 

Rrt, 239! J 1j ~r!Ze\vbdnl~:!i\(!~g\)", wóje.w~d'łkleJ 
raf1y wad,~el l Jega ~astfłi"t~ ffilit,nUje Prezydent Rz\!· 
~~~p<?3pollŁej, Ir.l~rch qłeok6\1f i iC'n l1::5t~P€,ÓW w'(
łilil!!~ll~" p~ JE1dnej ,~r,ieeiej e!E:ś~ i ~i!pr;le rtt!H!Je , WGł~:" 
wódzKie, a dopóki te reprezentacje nie zosf~nfl po
wołane do życia. nidy wojewódzkie, wzgl~dDie Tym-

I 

\ 
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tZ2lSbwY \VYdtlał S~tfHm:ądowy w b. Gaii tji t~ Spi~ 
~~ein i OraWą, ddeJ kotporaeJ@ tóinitze, tudzlliZ 
korporacje przemysłowe i rękodziell1itte. 

, . (2) Cżłdnkowie I iGł1 !6Stępty wyBi~tanl !Są na 
lat 5, Uśt~pująą członkowie mają jedHak pełhid sYl~ 
cżynnośd 2IŻ d() wprtlWedzE!oia VI l!rz(\deWanH~ na" 
WowybfEinvth. 

(3) bla ptz:y~tiltów!ir1la uchwał fftóze tiH:l1!i wbrłfta 
wyłonić stałe komisje. Tok czynności rlldy i Remis ji, 
tudzież Elfga~iŹElcj& komIsji tjkn:śli regulamini u~hwa' 
lony przez radę; 8 zatwierdzony przez Ministrów: Ro
BGt Plibli t:znyth, Roln!(jfWe I 96bf PansŁWdwych, 

. tUd~liz Pti~my!lłu i He\rlaIU. . . 
l 

Rozporządzenie Preźydel1ta Ril!czypaspblitej: 

. Art. 240. I3lil!>t~ post8f1ówi€!liia 1:0 db woje-
wadzki~h raą VJb<:If\ydt wytl~ fIe zGsŁanfl tótl'orządze
nlE!ni Ii't~zydenta Rz~czypjsjjo !itej ha wh) j sek fIIIi
tll~how: Robót Publltiirtytf'!, Rblhktwl! i 95br Pań
stW6wyth, ŁLlćłiież Przemysłu I HatitilU. 

tzGse fjzIt!wlĄt/t 

Postanowienia karne. 

K;ompetencja sądÓw. 

Att, 34t. GrtyWIiI~ (lb 5.000 ti1t\r~k ulegnie ten, 
kto bez zezwolenia władzy hi!i obszatte till~\vu wód 
nlE!~bwałthvtlftyth ha wl~lką wsd~ Wlndśi, rozszerza, 
prl~l1t;jsi IlI" usuwa wy!3tajC\i:!1: tlad powl e rzehh ią zie' 
11'11 urż~dż~l)ia (att. 114 u5lł, 1); oraz kto nie wypeł" 
dla WarU liRÓW Lldiii!i!ltlrtegf3 pdtwel~hia. 

F\rt. 242. (I) Karze aresztu do sze~cltJ tygodni 
I grtywhie do lQ.GOO marek, I,ub j~dnej :t tyeh kar 
tilegh1e ten, kto z rezmysłu wl:Jrew prleC)i~om art, lS 
ust,: 2 i art. 23 w0d~, alba Inń.e matefJe płyhHe, 
wskutek ktel'ych woda ulec moie iahie~zysl!!E:i!~ nlu. 
Wi,)ttlWadZ8 d~ ~ody, albo wbrew przepiso m iJshlwy'! 

a) nie urząflzi i nie utrzymuje ,znaków \~OdhY~b 
h" Ut iąE1zerllac:h piątrząG)'€h WGldą (att 65 
ud. ~, . . 

h) stale unieruchomi lub zniesie zakład pl~trż~c:y 
wodę beź ż.e~wólen l a władzy (art. 70 U§t. 1), 

t} bez upóważfllen ia władzy. śpusi:cza na~l! na' 
-- grorrH~dtoną . wild~ (art. 71)1 ., 
. a) ii le UtfzY~uJe §tcl mJ wody na wysokości, i!~"' . 

IdheJ znakiHh 'wodnym (ar~ .. 12 uśŁ. 1-:n 
~dy €?;YD p0pełriidnó z nIedbalstwa, wiiitly ulega 

grzywnie 1.000 do 5.tJOO marek, , 

F\rt. 243. O) Gdy WbrSWpl'z@plśoffl Brt: '8 
ust. 2. i atŁ. 25· wodll lub In ne eiecże, m09ącze powo
di:lwa€ ]!ahieczys!~zenlel ż6stały do wódy wprowa
dzene~ J?lried~iąb!Eirca ' I kierdwnik ,zaldacllJ UI~gnŹł 
gfz.ywnie ,do l§O tysi~cy marek, jeże,li .ze .swej s~fcj[W 
iMn i~~bah należytego dtlżotl:i, elbo też dopu~bli sl~ 
~enledBania przy wyborZe ' i Kohhółi persófiell.:i nad
jerEi:e~da 

(2) Na ty€h samyah zasatlt!i~h ulegnie grzywhle 
,.- Gili 1500Q mhrek uprawńiohy do pi~trzen i a wody 

'W wypadkach wyk.re.::zer'l p'rze€Lw prżepisom, art. ll5 
I:!~t -2, art. 7G l,Ist. l, art: 71 i 7ia ust~ 1 - 3, popeł. 
niony l::h przez Inne OSoBy. . 

lUt, ~44. (1 ) 8Utdws.te pesŁar16wlehi21 ustaw 
H8tftytH f:1~ZGSt8j& Vi tndcy, 

1,11 

(2) Katom, przewldtiartym w ~rt. 241 i 242, 
ulegNie r6Wnież ten, kto drugiego dd popełnienia 
prżestępstwa skłbni lub VI popełnlertiu pr:t.estąpstwa 
był pOrribchy. · . 

I\rt. 245. W b. zaborze auśtrjackim moina do 
czasu wprawadl~nia jednolitego, ustawodawstwa kar
nego (;)d wyroku odWołać slE: na nlekorzyśt oskar
ŻonE!go. 

Art. ~46. Właść!WE!m l dó 6rżekanla o c:zynac:h 
karygbdhych z art. 241-244 Sll sądy pokoju (sądy 
powiatowe), 

KómpeŁericJil władz ildfuinistracyjnyćh. 

I\rt. 247. (1) W~zelkie lJ sżkbd ż~fill!l I nadwy
r"iESńia i6lHt\dów i bllGOwli wbdriyć::h j j~i~li nie pod
padają pod powszechną ustawę karną, be;dą karane 
przez właściwą tetytbtj ałt'iie właQt~ administracyjną 
pierwszej instancji grzywnllmi do 1.000 marek. Takiej 
śam~j k~tze j;>6dlega, kło bez zezwoleriia władzy znie
sie zup,etnie budow!ę wodną już istnleji'jc2l . 

. (2) ~rlekrbczeriia ustaw, regul ujących prawo 
wbdne, jakoteż ,:"ydanych w celu ich ptzeprowadze
hla rdżporządzeń i zarządzen, o ile te przekroczenia 
nie podpadają pod powszechną usŁaw~ karnfl , będą 
karane przez właściWi!! t~tytdtjalhie władze: admini
stracyjną Ii>lerwszej instancji grzywnllmi do 1.000 
rrlare~1 

(:3) W kaidem orzeczeniu kernem, któretn na-
. łożono grzyw\lę, należy zarazem oinaczyc kar~ po
zbawiehia \vciliióŚd. która w razie nieściągalności n1a 
być wymierzona zamiast grzywny. Aresżt z.ast~pczy 
nie rl)oże przekratiac drii czternastu. 

(4) Jeżeli sprawce! dopuszcza si~ złbśllwości, 
albo ciężk.iego fHedbalstwa lub też panew hic pod-, 
pada karze, natenczas można zamiast łub obok 
grzywny brzec areszt ~o dni c~ternastll.. 

. t'} bfżećźehia karne VI sprawach wodnych 
-... _ • - - ... ' ł ~. , 

małą zawlerac: . 
' a) prawne określenie czynu karygodnego, miej-
j sce i czas j~g6 p6\:)ełnł€!n lEl; 
bl nazwę skarż21 cego; 
c: Wyh1i13r k~ty: 
d uzasadnieni~ ~.ttM!@nlai 

. e, pouczenie o środkach prawnych. 

I\rt. 248. (1) flż do wVdartia szcit'!gółoWycb ' 
W tym wigl&dżi~ j:>W~pisów od brżł!cleń karnych 
władz adminlsŁraćyJn yd1 , zapadłych Vi drligiej instan· 
tji} można ad woła e się W dągu ani czternastu do 
ffilejscdWe§ó w!aściwe!:ło sądu .bkr~gbwego, który 
rozstrzyga prawoh1ocnil~ ptty edpoWit::dniem zasto
sdWanlU przepisl5lJJ o iJdwołarlJl:i się od wyroków 
sądu , pókt1jtl (pdWlatpwegó). Se\d nie !noie jednak 
Uchylić 6ftetzehitl włeid zy ad rhlhistr~cYjnej z przeka
zanie m spra\llY de pbIiównl!go I'oipcltriehla i zawy
reKoWafIlEt Wni~!:;ierHe ddwołahilł do sądU od Wyroku 
władzy ddminisHaeyJHej wshzymlije wykohanie kary. , 

, (2) VI bo ,4zl~lrli<i~ pru§kiej stOŚI;Jj~ się art 10 
U.§t~wy t dnią l3 cze!rwca 1921 to (Dt. U. R. P. 
N2 75 poz. 511) dó dilśU wprbWadzeliia jedholitf!go 
I:ist!Wtit:lilWstWc!l kcifiiegó. 

A.ft~ 24~. D) W~ wszyśtkith ptzypadkath, w któ
ryenl kte ś,I'itZekrEH:2ył ptJstarlOWierlia nlt1l~jszej ustawy, ~ 
tfitlsl ort bee wtgląołJ na pohi~sii;jh~ karej i obowią:
i!l:k aaSzkbdillWałUa liSUhąć ht\ włć!shy koszt samo-

.. 
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wolnie przedsięwzie:tą zmIanę, albo dokonać zanie
chanych robót, jeżeli zagrożony albo dotkni~ty szkodą 
bega zażąda, albo też dobro publiczne tego wymaga. 

(2) \Vładza administ racYJna ma sprawę jak
najrychlej rozstrzygnąć i orzeczenie wykonać. , 

(3) W razie zasądzenia w drodze administra
cyjnej może władza administracyjna na wniosek po
szkodowan ego rozstrzygnąć takie o obowiązku od· 
szkodowania, j eżeli . \'iynik postępowania karnego 
daje do tego dostateczną podstawę. Wolno jednak 
interesowanym, jeżeli me zadowolą sit: wydanem 
przez wfadzE: admimstracyjną orzeczeniem co do obo
wiązku odszkodowania, udać sir:; o Jozstrzygnięcle 
do sądu natychmiast lub w ciągu miesiąca po pra· ' 
womocności orzeczenia admin istracyjnego. Dopiero 
po bezskutecznym upływie tego terminu można na 
pod.stawie orzeczenia administracyjnego wdrożyć egze-
kucJę. . 

Dochód z grzywietL 

Art. 25f1. Grzywny, nakładane przy wykonywa
nIu niniejszej ustawy przez władze administracyjne, 
wpływają do funduszów samorzqdów wojewódzkich 
n~ cele popierania budowli wodnych, o ile ustawy 
specjalne nie przekazują tych grzywien funduszom 
konserwZlcyjnym przedsiębiorstw meljoracyjoych. 

Przedawnienie. 

Rrt. 251. (1) Dochodzenie i karanie przekro
czenia, przewidzil'lnego w a.rt. 247 ust. , 1, przedawnia 
się w ciągu trz.ech. miesięcy, CI przekroczenia, prze
widzia nego w ut. 247 ust. 2, w d~gu sześciu miesięcy. 

(2) Bieg przedawnienia rozpoczyna się, jeżeli 
ka rygodn a czynność si~ zakończyła, albo też kery. 
godne zachowanie się u~taje. Każdy akt, maj~cy 
charakter ścigania sprawcy, przerywa biegnące na 
jego korzyść przedawnienie. 

(3) Przedawnienie karygodnej czynności nie 
rozciąqa się na obowiązek, który na spraWCf; wkłada 
art. 249, jak również na obowiązek odszkodowania. 

CZĘŚĆ DZIESII\Tfl. 

Postanowienia przejściowo 
i ko ń c owe. 

Rrt. 252. (1) Przysługujące przy wejściu w ży
cie niniejszej ustawy prawa: 

1) użytkowania wody płynącej w jeden ze spo· 
sobów, wymienionych wart. 45; 

2) rozporządzania wodą jeziora, nie naJeżCjcego 
do wody płynącej i wodą podziemną poza 
ograniczeniami art. 18 i 19; 

3) iądania przyjęc i a dziko spływającej wody przez 
właścicieli niżej połozonych gruntów. 
Pozostają nienaruszone, O Ile oparte są na 
specjalnym tytule prawnym. 

(2) Przysługujące przy we ,śdu w życie nlniej
I szej ustawy, a nie oparte na specjalnym tytule pra-
r wa użytkowania wotily płynącej i innych wód w myśl 

ust. 1 p. ł i 2 mają o tyle i tak długo moc obo
wiązującą, o ile istnieją prawne urządzenia, służące 
do ich wykonywania, jeżeli urz4dzenia .te wznie,sione . 
zostały przed 1 stycznia 1923 r., lub przed tym ter
minem przystąpiono legalnie do ich wykonania. 
. (3) Uważa się za domniemane prawne istnie-

nie . zakładu, który w dniu 1 stycznia 1923 r. istniał 
dłużej niż lat 10. Domniemanie to nie stosuje siE: 

do tego, kto w cfągu ostatnich dziesięciu lat podnió~ł 
zarzuty przed właściwą włlldzą prz.eciw prawnemu 
istnieniu zakładu. 

(4) Treść prawa, utrzymanego VI mocy w myśl 
niniejszego artykułu, o ile ono jest operte nZl szcze
gólnym tytule, określa sie; według tego tytułu. Zresz
tą pozostają miarodajne dotychcl9sowe ustawy z na
stępującemi bliiszemi postano"'{ieniami i ograni-
czemami: . 

a) zanieczyszczanie wody, które przekracza zwy
kłą normę, jest niedopuszczalnej' . 

h) prawo piętrzenia wody poza yranką 'własnych 
gruntów nie 'może być nabyte na podstawie 
zasiedzenia; 

e) gdy po wejściu w żyde tej ustawy skutkiem 
wykonywilnia prawa wydobywania 'Nody pod
ziemnej wyniknie szkoda rodZaju, określone
go wart. 19 ust. l, poszkodowani mogą żCj - '-
dać wykonania urządzeń, które zapobiegaj!; 
szkodzie, albo ją wyrównują, je .żeli takie urzą
dzenia dadzą się pogodzić z przedsiębiorstwem 
i gospodarczo usprawiEdliwić. W przeciwnym 
razie mogą żądać odszkodowania, o ile przed
siębiorca bez narażenia sprawności i rentow
ności przedsi~bio rstwa jest w stanie dać od
szkodowanie. Odszkodowanie może polegać 
na perjodycznych świadczeniach. 

(5) flrt. 63 należy odpowiednio zastosować do 
praw, utrzymanych w mocy. 

(6) Zmiana stanu wody jest nadal w dotych
czasowym zakresie dozwolona, jeżeli jest. spowodo
wana wprowadzeniem wody z jezior i stawów rybnych, 
o Ile bywają spuszczane dla oczyszczenia dna, obsia
nia lub połowu ryb. 

Rrt. 253. (1) Prawa użytkowania wód płyną
cych w jeden ze sposobów, wymienionych wart. 45, 
które według art. 252 zostają · utrzymane w mocy, 
wygasają po upływie lat pięciu po wejściu w życie 
tej ustawy, jeżeli przed tein nie wn iesiono podania 
o wpisanie ich do księgi wodnej. Do praw, wpisa
nych do księgi hipotecznej (gruntowej), przepi~ ten 
nie ma zastosowania. 

(2) Władza, prowadząca księgi wodne, winna 
w ciągu pierwszego i czwartego roku po wejściu 
w życie tej ustawy ostrzec. przez publiczne ogłoszenie 
w sposób zwyczajnie używany o wygaśnięciu pr.aw, 
jeżeli w terminie, oznaczonym w ust. l, nie zostanie 
wniesione podanie o wpisanie ich do księgi wodnej. 
Oprócz tego należy na to ogłoszenie . zwrócić uwagę 
wszystkich znanych władzy osób, k tórych prawa wy
gasły by . bez wniesienia takiego podania. 

I\rt. 254. (1) Istniejące w czasie wejścia w ży
cle tej ustawy prawa do wody płynącej, które nie 
podpadają pod art. 252 ust. , 1 p. 1. pozostają w mo
cy w dotychczasowej rozciągłości, o ile opierają si~ 
na szczególnym tytule. Odnosi się to w szczególnoś~i 
do prawa przewozu, jak i ao praw użytkowania, które 
przysługują właścicielom gruntów nadbrzeżnych i in
nym osobom, chOCiażby nie były właścicielami wo
dy, W szczególności zaś do prawa wykonywania ry· 
bołóstwa i użytkowania roślin wodnych, o ile to nie 
prze$zkadza przeznaczeniu wody płynącej dla odpły
wu, a na wodach żeglownych także dla żeglugi. 

(2) Na dalsze wykonywanie uprawnień, które 
według niniejszej ustawy wymagałyby pozwolenia 
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władzy, lecz według ustaw dawniejszych nie potrze
bowały, nie jest wymaga ne pozwolenie dodatkowe. 

(3) Na podanie uprawnionych ma władza wpi
$ać odnośne uprawnienie do księgi wodnej, a w ra· 
zie zachodzących warunków z art. 65 i 66 zarządzić 
ustawienie znaków wodnych. 

(4) Jeżeli istnienie i rozmiar prawa nie będą 
wykaztJne w sposób, wykluczający wszell<ą wątpliwość, 
ma władza zbadać sprawę i rozstrzygnąć w drodze 
postępowan i a według postanowień części szóstej ni-
n iejszej ustawy. I 

I\rt. 255. Do spraw, dla których wdrożono po
stępowan i e .przed wejś :iem w życ;ie tej ustawy, mają 
być stosowane dotychczasowe ustawy pod względem 
właściwości władz, postępowania .j środków praw
nych, z wyjątkiem b. zaboru rosyjskiego, gdzie mają 
być stosowane przepisy nin iejszej ustawy. 

Rrt. 256. (l) Nienaruszone pozostają przepisy 
IJstaw: górniczej, lasowej i rybackiej, o ile się nie 
sprzeciwi?lją nin iejszej ustawie. 

(2) O ile chodzi o użytkowanie wody, nie
'przewldziane w us tawie górniczej, na leży stosować 
przepisy niniejszej ustawy. 

Rrt. 257. (1) W postępowaniu, które władze 
kolejowe przeprowadz ić mają według przepisów o ko
lejach żelaznych, na leży, o ile' chodzi o budowle 
wodne, albo o zakłady do używania wody, stosować 
prawno materjalne postanowienia niniejszej ustawy. 
Do urządzania na gruntach kolejowych zakładów, 
służących do używania wody gruntowej dla zaopatrze
nia kolei w wodę potrzebną do ruchu kolejowego, 
nie potrzeba r sobnego pozwolenia według art. 45 
niniejszej ustawy. Natomiast do udzielenia pozwo
lenia na pobór wody i użytkowanie motorowej siły 
wodnej dla ruchu kolejowego powołane są władze 
·wodne według postanowie ń niniejszej ustawy. 

(2) Do rozpraw wod no-prawnych, zarządzonych 
wskutek podań o udzielenie pozwolenia na używanie 
wody, albo do ta~i ch urządzeń, które mają na celu 
ochronę przed szkodliwern działaniem wody, należy 
zapraszać właściwe nadzorcze w/adze kolejowe, jeżeli 
w tern ~ą interesowane koleje żelazne. 

Rrt. 258. Rząd wyda w drodze rozporządzenia 
przepisy: • 

1) co do sposobu powoływania rzeczoznawców 
w dziedzinie postępowan ia wodno-prawnego, 
oraz wpływu stron interesowanych na wybór 
rzeczoznawców; 

2) w s prawie strzeżenia i żastępowania interesów 
publicznych w postępowaniu wodno-prawnem; 

3) w s prawie zakładania, utrzymywania, użytko
wania i spuszczania s tawów, które nie Set 
w połą czeniu z zaklad il mi o sile wodnej; 

4) w sp rawie założ eqia i utrzymywania katastru 
sił wodnych w Ministerstwie Robót Publicz
ny cn; 

5) co do obniżania lub podwyższania datków 
I<onkurencyjny, h d o kosztów utrzymania wód 
płynących J ich brze ::jów oraz obniża nia i pod. 
wyższania grzywien za przekroczenia wodne 
w miarę wzrostu lub s paoku waluty. 

Rrł 259. Przedstawicielstwom samorządów wo· 
jewó.dzkich (art. 3 ust. 4 Kcnstytucj) lf s trzega się 
wydanie szc;:zegółowych postanowień ustawowych 

w ramach niniejszej ustawy co do utrzymania I re
gulacji wód płynących, oraz zabezpieczenia ich brze· 

. gów, co do ochrony od powodzi, osuszenia większych 
obszarów bagien, co do udziału w ciężarach spółki 
wodnej (art. 155) i przymusu przystąpienia do spółki 
(art. 167), c'o do udziału obywateli, powoływanych 
drogą wyborów do kolegjów władz administracyjnych 
pierwszej i drugiej instancji przy wydawaniu orze
czeń wodno-prawnych (art. 66 i 67 Konstytucji), 
wreszcie co do podziału wód płynących .na rewiry 
i przyd zi elania ich komisjom rewizyjnym (część siód· 
ma niniejszej ustawy), a to stosownie do potrzeb 
danego województwa. 

1\rt. 260. (1) Do czasu ustawowego zorgani
zowania ciał samorządnych wyższego r,z~du będą 
regulowane sprawy, zastrzeżone w niniejszej ustawie 
ustawodawstwu wojewódzkiemu: na obszarze woje
wództwa poznańskiego i pomorskiego statutem sta
rostwa krajowego, na obszarze Małopolski rozporzą
dzeniami Tymczasowego Wydziału Samorządowego, 
na obszarze b. zaboru rosyjskiego rozporządzeniami 
wojewody, oparteml na uchwałach rady wojewódzkiej, 
tam zaś, gdzie nie są jeszcze czynne rady wojewódz
kie-rozporządĄ enjami wojewody (Delegata Rządu 
w Wiln ie), wydanemi po wysłuchaniu opinji sejmi
ków powiatowych i rad mieJskich miast wydzielo
nych. W tej samej drodze wydawane być mogą 
również postanowienia, przewidziane wart. 259 ni
niej szej llstawy z tern, że określone wyżej statuty 
i rozporządzenia, wydane na podstawie art. 259, wy
magają zatwierdzenia ze strony właściwych mini
sterstw. 

(2) Przez rady wojewódzkie, o których mowa 
w niniejszej ustawie, należy rezu mieć: na obszllrze 
województwa poznańskiego i pomorskiego-wydział 
krajowy, na obszarze b. zaboru rosyjskiego-rady 
wojewódzkie, zorganizowane na podstawie ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz admi
nistracyjnych II instancji (Dz. U. R. P. N'2 65 poz. 395). 
Gdzie tych rad niema, wchodzi w ich miejsce w wy· 
padkach, przewidzianych wart. 189 oraz wart. 194 
ustęp końcowy niniejszej ustawy, wojewoda (Delegat 
Rządu w Wilnie); w ostatnim wypadku winien woje
woda działać po wysłuchaniu opinj i sejmików powia
towychi rad miejskich miast wydzielonych. 

(3) Grzywny, przeznaczone według art. 250 ni
niejszej ustawy dla funduszów samorządów woje
wódzkich, wpływać będą aż do ustawowego zorgani
zowania ciał samorządu wyższego rzędu do izb skar
bowych na rzecz samorzą dowego f{Jnduszu popiera
nia budowli wodnych w obrębie województwa. Fun
duszem tym będzie dysponował wojewoda na pod
stawie uchwały rady wojewódzkiej, względnie. gdzie 
rady wojewódzkiej niema, po wysłuchaniu oplnji sej
mików powiatowych i rad miejskich miast wydzielo
nych. Na obszarze Małopolski będzie dysponował 
tym funduszem Tymczasowy Wydział Samorządowy, 
na obszarze województwa poznZlńskiego i pomorskie
go-wydział krajowy. 

Rrt. 261. (1) Jako wody żeglowne zostają 
uznane: 

R) w dorzeczu Odry: 
1) Odra od granicy czesko-słowackiej do gra 

nicy pruskiej, 
2) Warta od Sieradza do granicy Państwa, 
3) Odra od Zbąszynia do granicy Państwa, 
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4) Noteć Górn!!! z jeziorami Gopłem, Szarlej
skiem, Mielnem, Szadłogosz <:zem i Pturskiem 
do Górnego ka nału Noteckiego, tudzież Noteć 
Dolna od kanału Bydgoskiego do granicy 
Państwa wraz ze Starą Notecią od mostu 
pod Drezden kiem do ujścia do Noteci, 

5) Kanał Bron isławski z jeziorem Bronisławskiem 
i Pakoskiem od fabryki skrobi w Bronisławiu 
do Noteci, 

6) Droga wodna Foluszowa z jeziorem Foluszo
wem, Ostrowieckie m i Kierzl<owskiem, 

7) Górny kanał Notecki od Górnej Noteci do 
kanału Bydgoskiego; 

B) w dorzeczu Wisły: 
8) Wisła od ujścia Przemszy do morza Bałty

ckiego, 
9) Przemsza od Mysłowic do Wisły, 

10) Dunajec od Nowego Sacza do Wisły, 
11) Nida od Czarnej Nidy do WIsły, 
12) Wisłoka od Jasła do Wisły, 
13) San od Sanoka do Wisły, 
14) Wieprz od ujścia Bystrzycy do Wisły, 
15) Pilica od ujścia Wolborki do Wisły, 
16) Bug do ujścia Raty do Wi sły, 
17) Muchawiec od kanału Królewskiego do Buga, 
18) Narew od ujścia Biebrzy do Buga, 
19) Biebrza od kanału Augustowskiego do Narwi, 
20) Pisna od granicy wschodnio ·prusklej do Narwi, 
21) Drwęca od WIelkiego Młyna pod Lubiczem 

do · Wisły, 
22) Brda od punktu, położonego 2,8 km. powy

żej północnego mostu kolejowego pod Byd
goszczą, do Wisły, 

23) Czarna Woda od młyna w Przechowie (Scho· 
na u) do Wisły, 

24) Wierzyca od mostu drogowego pod Gniewem 
do Wisly; 

C) w dorzeczu Niemna: 
25) Niemen od ujścia Szczary do granicy Pań

stwa; 
26) Szczara od kanalu. Ogińskiego do Niemna, 
27) Wilja od ujścia Zemiany do granicy lite w

skej; 
D) w dorzeczu Dżwiny: 

28) Dźwina od granicy białoruskiej do granicy 
łotewskiej; 

E) w dorzeczu Dniepru: 
29) Prypeć od ujścia Styru do granICy Państwa; 
30) Styr od Łucka do Prypeci; 
31) Jasiołda od kandu O dillskiego do Prypeci; 
32) Pina od kanału Królewskiego do Jasi ołdy; 

F) w dorzeczu Dniest ru: 
33) Dniestr od Rozwadowa do granicy Państwa; 

G) w dorzeczu Dunaj u: 
34) ~rud od Kołomyi do granicy Państwa, tudzież 

nastE:pujące kanały żeglugi: 
H) w dorzeczu Odry i W i sł y : 

35) kimał Bydgoski łączący Noteć pod Nakłem 
z Brdą pod Bydgoszczą; 

I) w dorzeczu Wisły i Niemna: 
36) kanał Augustowski, łączZłCY Biebrz~ z Niem

nem; 
J) w dorzeczu Wisły i Dniepru: 

37) kanał Królewski łączący Muchawiec z Piną; 
K) w dorzeczu Niemna i Dniepru: 

38) kanał Ogińskiego, łączący Szczar~ z Jasiołdą. 
(2) Inne wody lub ich odcinki, mogą być 

uznane za żegl owne w drodze ustawy państwowej. 
flrt. ~62. (1) Utrzymane zostają w mocy nlł 

obszarze b. Galicji: 
1) ustawa austrjacka z dnia 30 czerwca 1884 rA 

(austr. Dz. Ust. P. N2 117) o robotach, mają
cych na celu nieszkodliwe odprowadzanie wód 
górskich z tą zm i a n ą, że kompetencja, przy~ 
znana w tej ustawie Ministe rstwu Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych , przechodzi na Minister
stwo Robót Publ icznych, a to w myśl ustawy 
z dn ia 29 kwietnia 1919 r. (Dz. U. R. P. 
N2 39 poz. 283); 

2) ustawy krajowe galicyjskie z dnia 15 czerwca 
1904 r. (Dz. Ust. Kr aj. N!l 93 i 94) o niektó
rych zarządzeniach policyjnych, leśnych i wod
nych, tudzi e ż o za lesieniu ochronnem; 

3) ustawy krajowe ga licyjskie z dnia 18 września 
1901 r. (Dz. Ust. Kraj. N2 103), z dnia 9 maja 
1907 r. (Dz. Ust. Kraj. N!l 54) i z dnia 3 czerwca 
1908 r. (Dz. Ust. ł(raj. N291) o regulacji rzek, 
stanowiących wspólną sieć wodną z drogami 
wodnem i. . 

(2) Kompetencja b. namiestnictwa, przewidzia
na w usta wach krajowych, powołanych w ust. 1, prze
chodzi na u rzędy wojewódzkie, kompetencja zaś b. wy
dzi a łu krajowego-na właściwe terytorjalne związki 
samorządowe wo jewódzkie, dopóki zaś te związki 
nie zostaną zorga n:zowane, na Tymczasowy Wydział 
Samorządowy. utworzony ustawą z dnia 30 stycznia 
1920 r. (Dz. U. R. P. N!l 11, poz. 61). 

Ar i:. 263. · Utrzymana zostaje w mocy na obsza
rze b. dziel nicy pruskiej ustawa pruska z dnia 25 czerwca 
1900 r. (Zbiór Ustaw st r. 249) o regulacji profilu 
wielkiej wody Wisły od Gemlic do Piekla. 

Rrt. 264. Z dn iem wejścia w życie niniejszej 
ustawy tracą moc obow iązującą sprzeczne z nią po
st a nowienia ustaw r rozporząd ze r'i, odnoszące się do 
tych samych przedmiotów. 

Rrt. 265. U~tawa niniejszZl wchodzi w życie na 
całym obszarze Rzeczypospolitej Polski ej z wyjątkiem 
województwa ś ląskiego z dniem jej ogłoszenia. 

I\rt. 266. Wyko nanie niniej szej usl:awy poru
cza się Min istrowi Ro bó t Publ icZl1 ych w ,porozumie
niu z interesowanymi ministrami. 

Marszałek: Trąmpczyński 

Prezydent Ministrów: Juljan Nowak 

Minister Robót Publicznych: Łopuszański 
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