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Rozporządzenie 
Ministra Robót Publicznych 

z dnia 13 kwietnia 1928 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
wodnej. 

Na podstawie art. 5 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. zmie
niającego i uzupełniającego przepisy ustawy wodnej 
z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 24, 
poz. 205) ogłaszam jednolity tekst ustawy wodnej 
z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102, 
poz. 936) w brzmieniu obecnie obowiB,lZującem 
z uwzględnieniem zmian, wynikających z r'ozporzą
dzenia Prezyrenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lu
tego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 205), oraJZ 
z uwzględnieniem: 

zmian wprowadzonych rozporządzeniami Pre
zydenta Rzeczypospoliitej z dnia 17 września 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 761) i z dnia 9 listopada 
1927 r. (Dz. U. R. P. N!'. 102, poz. 882), 

przepisów ustawy z dnia 1 sierpnia 1923 r. 
, w sprawie środków pf'awnych od orzeczeń władz 

administTacyjnych (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 712), 
ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawie utwo
rzenia województwa wileńskiego (Dz. U. R. P. 
'z 1926 r. Nr. 6, poz. 29), ustawy z dnia 14 marca 
1927 r. o zmianie rozporządzenia Ministra b. Dziel-

I nicy Prus,kiej z dnia 12 slierpnia 1921 r. (Dz. U. R. 
P. NT. 33, poz. 298) i rozporządzemaPre'zydenta 
Rzeczypospolitej .z dnia 12 stycznia 1928 r. o orga
nizacji i zakresie działania władz administracji 
ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. II, poz. 86) - o ile ustawy 
te i rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
zmieniają określenie władz i organów państwowych 
i samorządow~h lub postanowienia dotyczące 

środków odwoławczych od orzeczeń władz admini
stracyjnych, objęte tekstem ustawy wodnej i rozpo
rządzenia Pre'zydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lu
tego 1928 r. (Dz . U. R. P. Nr. 24, poz. 205) - oraz 

zmian wynikających z rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. 
o zniesieniu Tymczasowego Wydziału Samorządo
wego we Lwowie (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 40). 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Załącznik do rozp. Min. Rob. 
Publ. z dnia 13 kwietnia 1928 r. 
(poz. 574). 

USTAWA WODNA 

z dnia 19 września 1922 r. 

CZĘść PIERWSZA. 

O prawie własności wód. 

Rodzaje wód. " 

Art. 1. 

Wody są albo pu@iczne, albo prywatne. Pierw
sze stanowią własność publiczną (część dobra publi
cznego)" drugie są własnością prywatną. 

Wody publiczne. 

Art. 2. 

(1) Wszystkie wody są publiczne, o ile z mocy 
niniejszej ustawy (art. 4) albo wskutek szczegól
nych tytułów prawnych nie stanowią własności pry
watnej. 



1398 Dziennik Ustaw. Poz. 574. Nr. 62. 

(2) Na wodach publicznych nie można nabywać 
ani praw własności, ani innych praw prywainych, 
oprócz uprawnień, przewidzianych niniejszą ustawą. 

(3) Woda,odprowadzona z wody publiczne j 
z obowiązkiem doprowadzenia jej do te j samej albo 
innej wody publicznej, pozosta je wodą publiczną. 

Zamiana na WQdy publiczne. 

Art. 3. 

(1) Prywatne wody płynące i jeziora mogą być 
w dtodze ustawodawcze j zaliczone do kategorji wód 
publicznych w interesie publicznym. 

(2) Jeżeli wskutek tej zmiany zajdzie potrzeba 
obciążenia służebno ~cią lub wywia3zcZ2nia gruntu, 
poszkodowany otrzyma wynagroGz _nie oj Pańs lwa. 

(3) Jeżeli dotychczasow~ uŻY tkowanie wody lub 
łożyska przez uprawnlon ,:go zo :;Łanie zmien; on~ lub 
uszc~uplone, otrzymuje on Od~Lkodowan :e. Od tego 
odszkodowania należy odliczyć clęlary , jakie dotych
czas ponbsił uprawniony. 

w ocly prywatne. 

Art. 4. 

Nas tępujące wody należą do właściciela grun
tu z samego prawa, o ile temu niC! stają na przeszko
dzie prawa, nabyte przez inne osoby : 

a) woda z opadów atmosferycznych; 
h) woda, zawarta w zn a j du j ących się w jego 

gruncie jeziorach, stawach, sadzawkach, 
studniach i innych zbiornikach, tudZież 
w wodociągach, kanałach i rowach; 

c) woda podziemna, znajdująća się w jego 
gruntach, i źródła, wypływające na po
wierzchni jego gruntów, z wyjątkiem źródeł 
mineralnych, podlegaj ących monopolowi, 
i wód .cementowych, objętych zastrzeżenia
mi górniczemi; 

d) odpływy z powyższych wód, dopóki me 
spłyną na cudzy grunt albo do cudze j wo
dy prywatnej lub do wody publicznej. 

iPnynalelżność wód prywatnych. 

A.rt. 5. · 

(1) O ile nic innego nie zostanie udowodnione, 
płynące wody prywatne uważać należy za przynależ
ne do tych gruntów, przez które, albo między któ
remi przepływają. 

(2) Gran icę własności prywatnych wód płyną: 
eych określa między gruntami nadbrzeżnemi: 

al leżącemi po przeciw k g łych brzegach - li
nja, biegnąca środkiem wody przy stanie 
zwyczajnym (średnim); 

b) przyległemi - linja, idąca prostopadle od 
punktu przecięcia ich granicy z linią brzegu 
(art. 6J do wyżej oznaczonej linji środkowej. 

(3) Sposób oznaczenia zwyczajne!5o (średniego) 
stanu wody określi rozporządzenie Ministra Robót 
Publicznych. 

(4) Na wodach granicznych sięga własność oby
wateli polskich, o ile stosunki własńości nie zostały 
inaczej uregulowane, do granicy Państwa. 

(5-j Powyższe postanowienia stosują się także 
do jezior, nie należących do wód płynących, o ile 
własność w inny sposób nie została uregulowana. 

Linja ~'0l!u. 

Art. 6. 

(1 l Granicę mięazy łożyskiem wody a przy
ległemi gruntami oznacza się, gdzie jest wyraźna 
krawędź brzegu. według tej krawędzi, zresztą według 
granicy porostu traw, o ile zaś ta grariica leży pd-wy
żej zwyczajnego ( średniego) stanu wody -'=' według 
tegoż stanu wody. ' 

(2) Linja brzegu może być ustalon_a przez wła
dzę wodną w razie potrzeby po wysłuchaniu właści
cieli gruntów nadbrzeżnych i innych osob irttetestJWil" 
nych. Interesowani mogą zażądać ustalenia linji 
brzegu na koszt własny. . 

(3) W razie zmiany łożyska wódy może być 
linja brzegu ponownie ustalona. 

(4) Linję brzegu usŁala władźa wtidna na pod
stawie postępowania, które pr,zeprowadzi w~_dług 
postanowień części szóstej niniejszej ustawy. USt.l
lenie to nie przesądza jednak dochodzenia prawa, 
opartego na tytule prywatno-prawnym, na zwykłej 
drodze pr,awa. 

Pl'Zymtillska na woda:chplynących. 

Ąrt. 7. 

(1) Przymuliska, powstające stopniowo i nie
postrzeżenie przy gruntach nadbrzeżnych wód pły
nących, zarówno. jak i odsyPiska, jakie tV/brliy wo
da płynąca, oddalając się niepostrzeżenie od jed.he" 
go brzegu, a prźenosźąc na drugi, przypadają na 
rzeclz właścideli nadbrzeżnych w gtanicabh, okre
ś,lonych wart. S, ust. 2, punkcie h, z tibowiązkicun 
pozostawienia ścieżki lub drogi holowniczej wzdłuż 
rzek żeglownych i spławnych, 

(2) To samo stosuje się do powiękS2l~nia grun
tów nadbrzeżnych, powstałego skutkkm. naturalne .. 
go obniżenia zwńerciadła wody. 

(3) Prawo to nie dotyc.zy odsypisk morskich; 
kt6re stanowią własność Państwa. 

PI1Z1mnliska lUl jfti~h ł sławcb. 

Art. 8. 

(1) W jeziorach i stawach, które nie należą do 
właścicieli nadbrzeżnych, przymuliska i powierz ... 
chnie przybrzeżne, osuszone wskutek obnłteóia 
zwierciadła wody, pozostają w dotychczasowych 
g.ranicach włąsnością właściciel~ jezior i stawów. 
Muszą oni jednak ze.zwolić właśc.icielom nadbt:też
nym na dostęp do wody, o ile to jest konieczne dó 
wykonywania zwykłego użytkowania w dotychcza
sowym zakresie. 

(2) Natomiast właścidele jeżior i stawów nie 
nabywają żadnego prawa do gruntów n.adbneżnych. 
jakie woda pokrywa podc'zas wylewów. 
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Art. 9 . . 

(1) Grunt, uzyskany wskutek hudowli t,f!gul~
cyj.nyćh między linją hrzegu a budowlami ffgulaty,
nemi; tudzież łożyska wód płynących, ódcłłlte prze..; 
kopami, prżypadają tym; którzy POIlbstą kosdy 
przedsiębiorstwa. 

, (2) Skoro cel regulacj~ zosbł osiąghiitty/ grun
ty te i odsypiska muszą być ddS~l\piófie właso,łoielotn 
gtuhtów przyległych na ich żądanie ta żWrdtern 
warW€t'i. jeżeli nie są potrzebne dd żeglugi albo do 
umocnienia brzegów albo też db produkcji ttlaterja
łów dla robót regulacyjnych. 

(3) Jeżeli wżgiędy public.z.h~ tegó wymagają/ 
może władza wodna zobowiązać naBywców gttitl"' 
tów do odpowiedniego łch Użytkowania. 

OdertTWiskA 

Art. 10, 

Jeieli pTZez siłę żywiołową (wodę, zapadnięc.ie 
ziemi, usuw,isko stoku górskiego} znaczna i łatwa do 
rozpoznania część gruntu zostanie óderwana C!d 
brzegu i przerzucona do obcego gruntu, połdżonegą 
niżej, lub na brzegu prżedwległym, to właŚciciel 
pOpI zedni może własności swej dochodzić, lecz skat
gę o to w ciągu 2 lat wyt<;>czyć jest obowiązany. Po 
upływie tego f.erminu skarga Jego jest niedopu.:. 
szczalna, chybaby właściciel gruntu, ,z, którYIlł częśĆ 
oderwan;i została połączói1a, nIe objął go jeszcze 
w pb§iadani~. 

\VYśtf1. 

Att. 11. 

(1) Wys'py; tworzące się na wodach prywat .. 
nych; naleią do właścicieli nadbrzdnych w grani
caoh, ókteślonych wart. S ustępie 2. , 

(2) Wyspy, tworzące się na wodall:h publiez" 
nych, stanowią dobro publiczne. 

Art. 12. 

J'eżeIi woda płynąca, tworząc s0hie nowe ra
mię, ptżecina i okrąża grunt właśc,iciela nadhrzeż
nego i ctyni z te!i!oż gruntu wyspęj to właściciel za
chowuje własność swego gruntu; ohoćby nawet wy
spa utworzyła się na rtecE! pllblio,żńC!j. 

OpUSZCIOIfte łały"" 

al wody płynącej. 

Art. 13. 

(1) Jezeli woda pubIićżila ópti~ei dotychcta
sbWe łożysko i utworzy noWe, to nowe ł,ożysko sta
je się dobrem publicznetn. Dotychttasbwi właśói
ciele gruntów, zajętych pod łlOwt łofysko; mogą 
2ąd.ać w drodze adtninistracyjn~l w tit'J:!~u jtdnego 
toku od zaszłej zmiany, aby ioh odszkodowatIó 
ópuszczonem łożyskiem w stosunku do powierzch" 
ni zabranego im g,runtu, lub jego wartością. 

(2) Jeżeli woda prywatna bpUSCl dotychcza
śtJwe i utwouy nowe łożysko, woda ta staje się 
włafsntlścią właścicieli gruntów ttadbtzeżnych. WIli" 
Ścidele apUsicwncgo łozyska i dotychczasowi wła'" 
ściciele nowego łoży;ska, właściciele nadbrzeżni, po..; 
przedni i nowi, właściciele wody, jako też wszyscy 
inni, którzy poprzednio mieli prawo do wody i do 
łożyska nowej wody płynącej, są uprawnieni, a to 
w,szyscy, lub każdy z nich do przywrócenia stanu 
pierwotnego w ciągu roku. 

b) jeziora. 

Art. 14. 

(1) Łożysko opus:zczonego jeziora rtależy do 
właśdcieli jeziora w st'osunku do przysługującego 
każdemu prawa własności. 

(2) Jeże·ii udziały własności nie były oznaczo
ne, łożysko opuszczonego jeziora ma być rozdzielo
ne między właścicieli brzegów, według zasad, prze
pisanych wart. 5 ust. 2. 

OchroDlll brzegu. 

Art. , 15. 

Każdy właścic.iel gruntu ma prawo zabezpie.; 
etać swój brzeg prżed podmywaniem wody płyną
cej, Nikomu atoli nie wolno zakłada'ć takich budo" 
wli li plantacji, kt6reby moi!ły zmienić bieg wody, 
albo sząodzić żegludze, zakładom wodnym lub in
nym cudzym prawom. 

Usuwanie przymulisk i wysp. 

Art. 16. 

(1)' Dla ułatwienia żeglugi i spławu, tudzież 
ella przywrócenia zwykłego biegu wody, może wła
dza wodna zarządżić usunięcie przymulisk i prze
kopanie wysp. 

(2) Za usunięcie prżymuHsk i przekopanie 
wysp M Wodaćh publicznych nie mogą własciciele 
żądać odszkodowania, chyba jeżeli posiadali przy
mulisko lub wyspę dłużej niż lat trzydzieści i uży
wali ich pod uprawę. 

Ogramezenie prawa rozpoll'Ządza!l1ia wodąpf'}'Watną: 

a) wodą opadową i odpływem ze źródeł. 

Art. 17. 

(1) Właściciel nie może zmieniać kierunku od .. 
pływu zbierającej się na jego gruncie wody opa
dowej, ani odpływu ze źródeł ze szkodą gruntu ni
żej położonego. 

(2) Właścicielowi gruntu niżej położonego nie 
wolno wstrzymywać naturalnego odpływu ze szko
dą gruntu . wyżej położonego. 

(3) Zakaz, przewidzdany w ustępie 1, nie do
tyczy zmi:any odpływu, spowodowanej zmianą go
spodarczego użytkowania gruntu (zmianą kierunku 
orki, stawianiem budynków i ogrodzeń lub innemi 
eospodarczemi zarządzeniami). 
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(4) Na właścicielu CląZy obowiązek usunięcia 
przeszkód i zmian w odpływie wody, powstałych 
na jego gruncie wskutek przypadku lub działania 
osób trzeciich na niekorzyść wyżej, względnie niżej 
leżących gruntów. 

b) wodą jezior. 

Art. 18. 

(1) Właściciel jeziora, nie należącego do wody 
płynącej, nie jest uprawniony spuszczać go lub jego 
zwierciadła tak obnizać, iżby przez to stan wód 
gruntowych uległ zmianie ze szkodą innych, chyba 
że to jest potrzebne dla zwykłego odwodnienia 
gruntów. 

(2) Również nie wolno właścicielowi wpu
szczać do jeziora wody i innych cieczy, lub wrzu
cać stałych lub mulis tych materji, które mogą wo
dę ze szkodą dla innych zanieczyścić . 

,c) wodą podz~emną. 

Art. 19. 

(1) Właściciel gruntu nie może stale zabierać 
do użycia i zużycia większej ilości wody podziemnej, 
niż to jest potrzebne do użytku domowego i do go
spodarstwa, gdyby przez to: 

1) zakład wodooiągowy lub żródło, użytkowa
ne przez kogo innego, zostały pozbawione wody, 
lub wydajność ich istotnie została zmniejszona, 

2) dotychczasowe użytkowanie cudzego grun
tu zostało uszczuplone, 

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

(2) Właściciel gruntu nie ma prawa: 
1) piętrzyć wody gruntowej doliny za pomo

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

materji, któreby zanieczyszczały wodę podziemną, 
wodę płynącą lub jezioro ze szkodą dla innych. 

(3) Przepis ustępu 2 punktu 2 nie ma zastoso
wania do nawożenia gruntów. 

Intabulacja. 

Art. 20. 

Łożyska wód publicznych i prawa prywatne 
na wodach publicznych mogą być wpisane do ksiąg 
hipotecznych (gruntowych) za ~ezwoleniem władzy 
wodnej II instancji. 

CZĘSC DRUGA. 

O użytkowaniu wód. 

Rozdział L 

Użytkowanie powszechne. 

Powszechne użytkOlWanie wód ,publicznych i prywatnych. 

Art. 21. 

(1) Wód publicznych wolno każdemu bez 
osobnego pozwolenia władzy używać w sposób zwy-

kły, nie wykluczający takiego samego użytkowania 
przez innych : do kąpieli, mycia, . prania, pojenia 
i pławienia, jeżdżenia łodzią, ślizgania się oraz czer.,. 
pania wody ręcznemi naczyniami dla gospodarstwa 
domowego. Z tern samem ograniczeniem wolno każ: 
demu odprowadzać . do publicznych wód płynących 
wodę zwykłą lub zużytą, pochodzącą z gospodar
stwa. Pod to postanowieni,e nie podpada jednak od,,: 
prowadzenie wód, zanieczyszczonych zapomocą 
wspólnych urządzeń (kanalizacji). Przez powyżsże 
używanie nie można l1arU5Zać ani biegu i jakości 
wody oraz brzegów, ani też uwłaczać cudzemu pni
wu, ani wyrządzać komukolwiek szkody. Przy tern 
muszą być zawsze zachowane przepisy policyjne 
i może to się odbywać tylko w miejscach, do te~o 
przeznaczonych, przy użyciu dozwolonych w tym 
celu dostępów. . . 

(2) To samo stosuje się do naturalnych pły
nąIcych wód prywa1tnychj jednakże jazda łódkaQli 
i ślizgawka o tyle są dopuszczalne, o ile to dotych
czas było w użyciu. 

(3) Powyższe postanowienia nie mają zasto
sowania do stawów, sztucznie utworzonych przez 
rozszerzenie łożyska wody prywatnej. Również jest 
wykluczone powszechne uiycie prywatnych wód 
płynących, z wyjątkiem do żeglugi i spławu, w rn,i(;!j
scach, gdzie wody te przepływają przez podwórza, 
ogrody i parki. Wreszcie władza wodna może w kaz
dej chwili. wzbronić powszechnego używania na 
zbiornikach wodnych i takich jeziorach, z który~h 
wypłyWają wody prywatne. 

(4) Do wydobywania roślin, pni drzewnych, 
mułu, ziemi, piasku, żwiru, kamieni i lodu z łożyska 
wód publicznych potrzebne jest zezwolenie ;władzy 
wodnej z wyjątkiem specjalnych uprawnień tudziet 
wydobywania tych przedmiotów bez osobnych urzą,. 
dzeń dla potrzeb gospodarczych. W wodach pry
watnych jest do tego uprawniony tylko właściciel 
z zastrzeżeniem nabytych praw osób trzecich, o ile 
to może się odbywać bez szkody dla innych, zwła
szcza ze względu na głębokość łożys,ka i bezpie- . 
clzeństwo brzegów. 

Zakaz WlStrzymywania, zanieczyszczania marnowania wody. 

Art. 22. 

(1) Zabrania się rzucania do wód ziemi, pias
ku, żużli, kamieni, drzewa, stałych lub mulistych 
materji i padliny, tudzież składania takich przed
miotów na brzeg,ach wód płynących, jeżeli istni.eje 
niehe'zpieczeństwo, że mogą być przez wodę zebra
ne i wstrzymywać jej odpływ. Zabrania się równieŻ 
wpuszczania do wód ta,kich r,zeczy i .wrzucania ta
kich przedmiotów i materji, które, choćby nie 
wstrzymywały ;odpływu wody, mogłyby spowodo
wać jej szkodliwe zanieczyszczenie. Na wyjątki od 
tego zakazu może zezwolić władza wodna, jeżeli 
skutkiem tego nie powstanie szkodliwe wstrzYIIla-
nie odpływu lub ,zanieczyszczenie wody. , 

(2) Zabrania się takiego używania istnieją
cych urządzeń do piętrzenia, doprowadzania i od
prowadzania wody, którcby powodowało marnowa
nie lub bezużyteczne piętrzenie wody ze szkodą dla 
innych. 
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(3) Przepis ustępu 1 nie dotyczy podawania 
pokarmu dla ryb oraz nawożenia sztucznych sta
wów na wodach płynących, jeśli stawy te służą 
dó hodowli i przechowania ryb. Władza wodna mo
że jednak tego zabronić, jeżeliby to mogło spowo
dować szkodliwe dla innych zanieczyszczenie wody. 

(4) Ustalenie faktu szkodliwego zanieczy
szczenia wody należy do władzy wodnej. Może ona 
zezwolić na wyjątki od powyższych zakazów. Gdy
DY jednak pmez :Łak,ie zezwolenie miało być 'utrud
nione utrzymanie wód płynących, można w tym wy
padku udzielić go jedynie za zgodą obowiązanych 
do utrzymania. Władza wodna może wyjątkowo, 
aż Ido odwołania, udzielić zezwolenia na moczenie 
lnu i konopi w wodach płynących tam, gdzle na 
urządzenie osobnych dołów do moczenia miejsco
we warunki nie pozwalają. Zezwolenie władzy wo
dnej pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność 
tych, którym zostało · udzielone, za szkody, wynikre 
z dozwoloneg·o użytkowania. 

Ogtraniceenie i zakaz używ8Jllia w6d płynących. 

Art. 23. 

Władza wodna jest uprawniona og·raniczyć lub 
zakazać używania wody płynącej, gdy używanie nie 
jest ·oparte na Ispecjalnem prawie albo na przepisach 
o użytkowaniu powsiechnem. Takie zarządzenia 
winny być uzasadnione. 

Zezwolenie władzy. 

Art. 24. 

(1) Wznoszenie nowych lub is,totna zmiana ist
n'iejących budowli w wodach płynących wymaga po
zwolenia władzy wodnej (art. 45). 

(2) Celem utrzymania wolnego odpływu może 
władza wodna postanowić, aby na wodach natural
nych płyrtących stawiane były urządzenia w :pew
nym odstępie od linji brzegu tylko za jej zezwole
niem. 

Wpusu:zanie cieczy du wód płynący~h. 

Art. 25. 

(1) Kto chce wodę lub inne ciecze ponad mia
rę pow1s1zechne·go użytkowania do wód odprowa
dzać, musi o tern uprzednio zawiadomić władzę wo
dną. Gdy władza ta jest zdania, że projektowane
mu oclp.rowadzeniu srprzeciwiają się względy po
licyjne, lub ograniczenia, przewidziane niniej szą 
~stawą, ma zabronić odprowadzenia z podaniem po
wodów. W przeciwnym razie winna władza oznaj
mić donos.zącemu,że z jej strony niema -przeszkód 
do odprowadzenia. Władza wodna może również 
wskwzać środki zaradcze, po których zastosowaniu 
cofnie swój zakaz. 

(2) Przed otrzymaniem' oznajmienia (ust. 1) 
oraz przed ·zastosowaniem w.skazanych przez wła
dzę wodną śródków zaradczych, odprowadzenie 
wody lub innych cieczy jest wzbronione. 

(3) Przepisy te nie mają zastosowania, gdy 
prawo na odprowadzenie wody uzyskane 'zostało na 
podstawie ze'zwolenia właściwej władzy, lub gdy 
istniało w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 
a nie z·ostało przez nią uchylone. 

Odpowiedzialność za zanieczyszczanie wody. 

Art. 26. 

(1) Za szkody, które powstają skutkiem nie
dozwolone·go zameczyszozenia wód, odpowiada 
przedsiębiorca zakładu, z którego pochodzi zanie
czyszczenie. Przedsiębiorca nie ponosi odpowie
dzialności, jeżeli dla zapobieżenia zanieczyszczeniu 
zwsŁosował należyte środki ostrożności. 

(2) Gdy zanieczyszczenie pochodzi z kilku za
kładów, przedsiębiorcy odpowiadają solidarnie. 

(3) W stosunku wza:jemnym odpowiadają 
przedsiębiorcy stosownie do udziału w zanieczy
szczeniu, a w razie wątpliwości - w równych czę
ściach. 

(4) Przepisy, według których także tnecie 
osoby są odpow~edzialne za lS'zkody, pozostają nie
naruszone. 

Że~luga, spław tratew, spust drzewa, przewozy. 

Art. 27. 

(1) Wody publiczne i państwowe kanały że
glowne mogą być pr.zez każdego używane do komu
nikacji publicznej, a w szczególno ści do żeglugi i do 
spławu drzewa w stanie wiązanym, przyczem mają 
być przestrzegane przepisy traktatów państwo
wych, regulaminów, wydanych dla żeglugi, spławu, 
polkji rzecznej i kanałowej oraz specjalnych ustaw 
i il'ozporzLldzeń. 

(2) Spust drzewa luźnego na wodach publicz
nych może być dopuszczony w wypadkach i pod wa
runkami, które określi rozporządzenie Ministra Ro-
bót Publicznych. -

(3) Założenie łańcucha lub podobnego urządze
nia w wodzie publicznej dla ułatw.ienia żeglugi wy
maga zezwolenia władzy wodnej. 

(4) Urządzenie stałeg'o przewozu na wodach 
publicznych zależy od zezwolenia władzy wodnej. 
Na wodach prywatnych pozwolenie jest wymagane, 
jeżeli przewóz ma być urządzony w celach zarob
kowych. 

(5) Pozwolenie nie jest potrzebne na przewo
zy uriZądzoneczasowo . dla transportu robotników 
lub materjałów. 

Ścieżki i drogi holownicze. 

Art. 28. 

(1) Właścic.iele gruntów, przylegających do 
wód żeglownych i spławnych, oraz w miarę potrze
by właściciele gruntów, leżących poza temi grun
tami, muszą pozwolić na urządzenie i utrzymanie 
na ich g.runtach przez Państwo ścieżk,i lub drogi ho
lownicze j w celu holowania statków tratew tak 
prze.z ludzi, jak i zwierzęta. 

(2) Gdy prywatne wody płynące zaliczone zo
staną do wód żeglownych i spławnych, ma Państwo 
odszkodować właścicie1.i za ścieżki i drogi holowni
cze, urządzone na ich gruntach. To samo stosuje się 
do publicznych wód płynących, wzdłuż których nie 
istniały dotychczas ścieżki lub drogi holownicz~. 
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(3) Władza wodna moie zamkQąć drogi i ścież
ki holownicze wzdłuż publicznych wód płynących 
na pewnych przes trzeniach. 

(4) Władza wodna upoważniona jest do wyda
Wilnia rozpoq;ąqzeń, bliżej określą.jąl;ypq ~yt~j wy
mienione obowiązki. 

Lądowanie i wyładowywanie statków i łralęw. 

Art. 29. 

(1) Właściciele i użytkownicy gruntów pr.zy
legających do wód żeglownych i spławnych winni 
pozwalać na przybijanie i przymocowywanie do 
brzegu statków i tratew, o He poszczególne odcinki 
gruntów nadbrzeżnych na wniosek ich właścicieli 
względnie użytkowników nie zostały od tego obo
wiązku zwolnione przez właściwą władzę wodną. 
Ten sam obowiązek ciąży w nagłych wypadkach na 
prywatnych przystaniach i ładowniach. 

(2) W nagłych wypadkach właściciele i użyt
kownicy gruntów nadbrzeżnych nie mogą sprzeci
wiać się również przejściowemu umieszczeniu na 
brzegu ładunku, statku lub -tratwy. 

(3) Właściwa władza wodna może wydać roz
porządzenie określające bliżej te obowiązki. 

Odpowiedzialność właścicieli statków i tratew za szkody. 

Art. 30. 

(1) Za szkody, powstałe z powodu niezgodqe" 
go z rozporządzeniami władz używania dróg i ście
żek holowniczych lub z powodu lądowania, przy
mocowania i wyładowania, odpowiada włą.ścicięl 
statku lub tratwy. . 

(2) Żądanie odszkodowania w drodze admini
stracyjnej p,rzedawnia się w ciągu roku. 

tegluga, spław tratew i spust drzewa na wodach prywatpyc,," 

Aa-t. 31. 

(1) żegluga, spław tratew i spust drzewą. lut
nego na prywatnych wodach płynących są dozwolo~ 
ne w dotychczasowym zakresie tam, gdzie przy wej
ściu w życie niniejszej ustawy były powszechnie wy
konywane lub specjalnie dopusz'czone. Nadto w in
teresie publicznym lub ze względu na przeważające 
potrzeby gospodarcze mogą one być· dopusżczone 
lub rozszerzone albo też ograniczone lub zakazane 
rozporządzeniem Ministra Robót Publicznych. 

(2) Do żeglugi i spławu tratew na prywatnych 
wodach płynących mają być zastosowane przepisy 
art. 28, 29 i 30 o używaniu ścieżki i drogi holowni
czej, o lądowaniu i przymocowaniu na g,runtach nad
brzeżnych, tudz,ież o odszkodowaniu. 

Opłaty za użytkowanie wód. 

Art. 32. 

(1) Minister Robót Publicznych może w poro
zumieniu z Ministrem Skarbu zarządzić pobieranję 
opłat od statków, tratew i drzewa luźnego, płyną
cych na wodach publicznych i prywatnych, oraz Za 
wydobywanie roślin, pni drzewnych, mułu, zieIJri, 

Nr. 62. 

pias~ij, iwirn, kamieni i lodu z łożysk wód publicz
nych (~rt . 21 u~t. 4), jak również za ~pecjalne świac!
c~enia na śródląc!owych c!rogach wodnych. 

(2) Opłaty oc! żeglugi, spławu i spustu mają 
9YP uiyte ną pokrycje kosztów zarządu , urządzeń 
i . ods~kQdpwań, opłą.ty zaś za wyc!obywanie przec!
miotów i mą.terjałÓw z wód publicznych- na utrzy
Jllanie tych wód. 

(3) Szczegqłpwe przepisy wydane zostaną 
W clrądze rozpqrząd;z;enia. 

O~!łrqąa pr~'f. u~ytkQwani. wód plynący~~ 

~t. 33, 

(1) Właściciel wody płynącej, jako też ten, .ko
mu przysługuje prawo użyŁkowania tej wody przy 
WejŚCi)l w życie niniejszej ustawy, nie mogą utruc!
llia~ powszechnego użytkowania lub też ich unie
możliwiać. Wogóie nie wolno nikomu przeszkadzać 
w powszechnem użytkowaniu wód płynących. 

(:;!) Władz~ wodna ma czuwać nad przestrze
ganiem ' tych postanowień. 

~lłllq ",żyw.nią Ilruntów QadbrJeżnycb. 

Art. 34. 

Użytkowanie powszechne nie uprawnia ·do 
wejścia na cudze grunty nadbrzeżne ani do ich uży
wania ani do zakładania urządzeń w wodzie. Prze
pis niniejszy nie narusza postanowień art. 28 ust. 1. 
29 i 31. 

Re,ulowanłe powszechnego użytkowania. 

Art. 35. 

Władza wodna może powszechne użytkowanie 
regulować, ograniczać lub zakazywać. Zarządzenia 
takie winny być uza.sadniQne. 

R o ~ d z i a ł II. 

U ż)'tkowanie wody prywatnej przez wła§ciciela. 

Zakres użytkowania. 

Ad. 36. 

(1) Właściciel ~runtu może rozporządzać wo
dą, znajdującą się na powierzchni lub pod powierzch
nią jego grwntu, ,tudziei wodą płynącą, z ogranicze
niami, przewidzianemi wart. 17 do 19, tudziei; 
wart. 22 do 25 i art. 37 do 39 niniejszej ustawy, 
o He temu nie sprzeciwaają się prawa osób trzecićh. 

(2) W szczególności właściciel ma prawo: 
1) używać i zu;lywać wodę oraz odprowadzać 

ją naziemn·ie lub poc!ziemnie, bezpośrednio lub po
~rednioi 

2) wprowadzać do wody płynącej wodę lub 
inne cięcze naziemne lub podziemne, bezpośrednio 
lubpośred~li9j . 

3) obniżać lub podnosić zwierciadło wody · 
orą.z trwa.le zbierąć wodę przez wstrzymanie od
pływu. . 
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O~n.k:zenie użytkowania wody płynącej. 

Ad. 37. 
(1) Przez użytkowanie wody płynącej nie 

można: 
. 1) ze szkodą innych ani zmieniać odpływu, ani 

wody zanieczysz·czać j . . 

2) tak zmienic.lć stanu wody, aby przez to mm 
w prawach do wody zostali ukróceni, albo obce 
grunty zostały na szkodę naraz one j • 

3) utrudniać innym należytego utrzymama 
wód płynących i brzegów . 

. (2) Nie.znaczne szkody nie mają być brane pod 
uwagę· . ' . 

(3) Zmiana poziomu wody, która powoduJe 
zmianę s,tanu wody gruntowej na niekorzyść innych, 
jest wówczas dozwolona,. jeżeli zo'stała usk~~ec~
niona przez wprowadzeme wody' lub obmzeme 
zwierciadła wody w celu odwodnienia rowami lub 
drenami g,runtów, dla których woda płynąca stano
wiodpł)'!W naturalny. 

Obowiązek o!lprowadzania niezużytej wody w granicach 
Ilrunlu właściciela. 

Art. 38. 

(1) Woda, zabrana przez właścicieli gruntów 
nadbrzeżnych z ich prywatne j wody płynącej, a nie 
zużyta w granicach ich gruntów, które stanowią ca
łość gospodarczą, ma być wprowadzona napowrót 
do łożyska wody płynącej przed zetknięciem się 
z obcemi gruntami, Jeżeli brzegi przeciwległe 
należą do różnych właścicieli, każdy z nich ma pra
wo do odprowadzenia tylko połowy ilości wody, ja
ka ze względu na powszechne użytkowanie i po
tn;eby gospodarcze właścicieli gruntów niżej poło
żonych może być rozporządzalna . 

(2) Właściciele gruntów nadbrzeżnych nie są 
uprawnieni do takieg·o piętrzenia wody, któreby się
gało poza granicę ich gruntów, albo uniemożliwiało 
psusz~nie cudzych gruntów dla potrzeb rolnictwa. 

Wspólne użytkowanie wód płynących. 

Art. 39, 

Jeżeli właściciele kilku przyległych części wo
dy płynącej zgodzą się na wspólne wykonywanie 
przysługujących im ' praw użytkowania lub utworzą 
spółkę, wtedy ich grunty stanowią jedną całość od
nośnie do dopuszczalności wykonywania tych praw, 

Użytkowanie jezior. 

Art. 40. 

Władza wodna orzeka, czy i w jakim zakresie 
dopus~czalne jest nadal w razie potrzeby dotych
czasowe użytkowanie powsz_echne jeziora. Właści
ciel jeziora winien być przedtem wysłuchany. Wy
dane zarządzenie może władza w każdym czasie 
odwoła.ć. 

. Odszkodowanie za ograniczenie użytkowania wody 
podziemnej, 

Art. 41. 

(1) Jeżeli właściciele wody podziemnej wsku
tek ograniczenia jej użytkowania do potrzeb domo-

----------------------------------
wych i gospodarczych (art. 19) ponoszą szkodę, mo
gą żądać od przedsiębiorstwa , pobierającego wodę, 
wzniesienia erządzeń , któreby szkodzie zapobiega
ły lub ją wyrównywały, o il e urządzenia takie da
dzą się po.~ odzić z przedsiębiorstwem i gospodarczo 
usprawiedliwić. O ile nie można zapobiec szko
dom lub ich wyrównać, winno być uiszczone od
szkodowanie w wysokości is totnej stra ty. 

(2) Na żądanie przeds iębiorcy odszkodowanie 
może być wymierzone w per jodycznych świadcze
nia ch. Władza wodna może sobie zastrzec zbada
nie i ponowne ustalenie odszkodowania w pewnych 
okresach czasu. 

Użytkowanie wody prywatnej na podstawie zezwoleni. 

Art. 42. 

(1) Prawo do użycia i zużycia nadwyżki wody 
pOdziem:1cj, jaka jes t do rozporządzenia po pokry
ciu potrzeb domovrJch i gospodarczych właściciela, 
tudzież do pi~trze;1ia wody podziemne j, dalej prawo. 
wpuszczania do ziemi i clo jezioxa wody lub innych 
cieczy, lub wrzucania do jeziora stałych lub mu
listych ma terji, może nabyć właściciel, a za jego 
zgodą kto inny, na podstawie pozwolenia władzy 
wodnej. 

(2) Nie wyklucza to możliwości wywłaszcze
nia gruntu celem uzyskania bez zgody właściciela 
pozwolenia na pobór wody dla celów gospodarczych 
lub przemysłowych (art. 124) . 

(3) Używanie lub zużywanie wody, tudzież 
wprowadzanie wody lub innych cieczy przez więk
szą liczbę uprawnionych może być uregulowane 
w drodze postę!J owania wyrównawczego. 

. (4) Przy udzielaniu zezwolenia należy ' zasto
sować przepisy art. 46 - 48, tudzież art. 51, 52, 54 
i art. 56 - 64. Jeżeli przy udzielenlu zezwolenia 
chodzi o nabycie prawa , nieprzysługującego właści
Cielowi w myśl art. 19, winien przedsiębiorca wyko
nać urządzenia, zapobie1aj ące szkodliwemu działa
niu zamierzone,Qo uży tk owania wody, a g.dy takie 
urządzenie nie da się pogodzić z przedsiębiorstwem, 
lub gospodarczo usprawiedii v. ić, uiścić odszkodo
wanie w wysokości istotnej straty. 

Odprowadzenie wody podziemnej za granicę własności 
I1runtowej, 

Art. 43. 

Kto chce odprowadzić wodę podziemną dla jej 
użycia lub zużycia p oza granicę posiadłości grun
towej, stanowiąc ej całość gospodarczą, potrzebuje 
na to zezwolenia. 

Odszkodowanie za istotne straty, 

Art. 44. 

Właścicielowi należy się odszkodowanie za 
odebraną lub naruszo ną możliwość użytkowania 
wody w wysokośc i istotnej straty. O ile chodzi 
o utracone korzyśc i, mają byc zastosowane prze
pisy prawa. cywilnego. 
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R o z d z i a ł III. 
Użytkowanie wód na podstawie pozwolenia władzy. 

Pozwolenie władzy. 

Art. 45. 

(1) Pozwolenia władzy wodnej pofrzeba: 
1) do używania i zużywania oraz odprowadza

nia wody nadziemnie lub podziemnie, bezpośrednio 
lub pośrednio, 

. 2) do doprowadzania wody i innych cieczy 
nadziemnie lub podziemnie, bezpośrednio lub po
średnio, 

3) do istotnej zmiany łożyska lub brzegów 
wody płynącej, 

4) do obniżania lub podnoszenia zwierciadła 
wody, zwłaszcza trwałego zbierania wody przez 
wstrzymywanie odpływu, 

5) do budowy i istotnej zmiany urządzeń, 
w szczególności mostów i kładek, tudzież zakłada
nia nad wodą i w wodzie przewodów rurowych 
i kabli, 

6) do budowy portów, przystani i dojazdo
wych kanałów żeglownych, o ile te ostatnie nie sta
nowią samoistnych dróg wodnych, albo też budo
wane są przez prywatne przedsiębiorstwo przy 
udziale lub bez udziału Państwa w kosztach, 

7) do urządzania zakładów kąpielowych, 
przeznaczonych do publicznego użytku, 

8) do urządzania stałych przewozów (art. 27). 
(2) Pozwolenie jest zbyteczne, gdy powyższe 

prawa istniały przy wejściu w życie niniejszej usta
wy i przez nią ,zostają utrzymane, lub gdy używanie 
wody z mocy przepisów o użytkowaniu powszech
nem albo z mocy przepisów o użytkowaniu wody 
prywatnej przez właściciela jest dozwolone. 

(3) Również zbyteczne jest pozwolenie na wy
konanie budowli wodnych i regulacyjnych przez 
Państwo lub związki samorządowe na podstawie 
projektów, zatwierdzonych przez Ministra Robót 
Publicznych; - postępowanie zaś wodno-prawne 
w spTawie takich projektów ograniczyć się winno 
do rozprawy i orzeczenia co do zarzutów i żądań 
stron interesowanych. 

(4) O dopuszczalności ujęcia wody podziem
nej zapomocą robót, przedsiębranych na podstawie 
uprawnienia, uzyskanego według ustaw górniczych, 
łub też uprawnienia do wydobywania minerałów 
żywicznych, uzyskanego według austrjackich ustaw 
z 11 maja 1884 r. (austr. Dz. Ust. P. Nr. 71) 
i z 9 stycznia 1907 r. (Dz. Ust. P . Nr. 7), jak również 
galicyjskiej ustawy krajowej z 22 marca 1908 r. (Dz. 
Ust. Kraj. Nr. 61) (krajowej ustawy naftowej), roz
strzygają władze górnicze. Natomiast na urządzenie 
zakładów wodnych na powierz'chni ziemi ma po
siadacz kopalni i uprawniony do wydobywania mi
nerałów żywicznych uzyskać pozwolenie władzy 
wodnej według postanowień niniejszej ustawy. 

(5) Na skutek podania może być pozwolenie 
przywiązane do prawa własności gruntowej. 

Zasady dla udzielania pozwoleń. 

Art. 46. 

(1) Pozwolenie może być udzielone : 
1) na czas nieograniczony lub ograniczony, 

2) z zastrzeżeniem dopełnienia wskazanych 
przez władzę warunków, 

3) tylko przedsiębiorstwu, opartemu , na pro
jekcie technicznym. 

(2) Pozwolenie na wyżyskanie siły popędowej 
wód publicznych może być udzielone przedsiębior
stwom na przypuszczalny czas trwania przedsiębior
stwa, stałym zaś przedsiębiorstwom na okres naj
wyżej dziewięćdziesięcioletni, licząc od prawomoc
ności orzeczenia. 

(3) Pozwolenia może władza odmówiG jecl.Yoie 
' na podstawie zasad, wskazanych w niniejszej 
ustawie. 

(4) Temu, komu pozwolenie z'ostało udzielone 
na czas ograniczony, przysługuje prawo żądania 
przedłużenia pozwolenia z poczynieniem zmian, ja
kie się okazały koniecznemi. Żądaniu temu może 
władza odmówić , jeżeli się temu sprzeciwiają wzglę
dy dobra publicznego, lub poważne względy natury 
gospodarczej. Żądanie winno być zgłoszone na pół 
roku prze,d wygaśnięciem pozwolenia. 

(5) Ustawy wojewódzkie mogą wprowadzić 
opłaty za udzielanie pozwoleń na wyzyskanie siły 
popędowej wód publicznych. Dochody z opłat ma
ją być obracane na utrzymanie wód publicznych. 

Warunkowe pozwoleniL 

Art. 47. 

(1) Pozwolenie może być udzielone z zastrze
żeniem dopełnienia wskazanych przez władzę wa
runków: 

1) gdy przy zamierzonem użytkowaniu wody 
należy przewidywać jej zanieczyszczenie, 

2) gdy z powodu zamierzonego użytkowania 
wody należy ocze,kiwać szkodliwego dzia
łania, wskutek którego ucierpiałoby dobro 
pubHczne, lub zostałyby naruszone prawa 
osób trzecich, albo też zostałyby ponad do
tychczasową miarę powiększone obowiąz
ki, ciążące na tych osobach, w szczególno
ści zaś obowiązek utrzymania wód i ich 
brzegów. . 

I (2) Warunki pozwolenia mogą nałożyć na 
przedsiębiorcę następujące obowiązki: 

1) pokrycia w całości lub CZęSCl kosztów 
wzniesienia, i utrzymania urząqzeń, zapo
biegających szkodliwym skutkom zamie
rzonego użytkowania, . 

2) wzniesienia i utrzymywania urządzeń, zapo
biegających uniemożliwieniu lub utrudnie
niu użytkowania powszechnego wody, 

3) utrzymywania wody płynącej i jej brzegów, 
j ak również ponoszenia kosztów nadzoru 
nad wykonywaniem nadanego prawa, 

4) założenia i utrzymywania urządzeń (obserwa
cji wodowskazów, stanu wody gruntowej 
i t. p.) dla stwierdzenia, czy i w jakich .gra
nicach szkody zostały wyrządzone, 

5) pokrywania szkód, wynikających ze szko
dliwego działania zamierzonego użytkowa
nia. wody, 

6) założenia i utrzymywania urządzeń, któreby 
okolice o pięknym krajobrazie mogły 
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uchronić od' zeszpecenia, a dały się PDgD
dzić z · celem i rentDwnDścią przedsiębiDr
stwa, 

7) złDżenia zabeżpieczenia na dDtrzymanie 
przepisanych w pDzwDleniu warunków, ja
kO' też na zaspDkDjenie pretensji dO' Dd
SzkDdDwa.nia, które jednak nie mDże prze
wyższać przewidywanych w najbliższych 
trzech latach szkód · (art. 61). PaństwO' 
i związki samDrządDwe wDlne są Dd DbD

wiązku składania zabezpieczenia. 
(3) PosŁanowienianin.iejszegD artykułu mają 

także zastDsO'wanie . dO' Sz.kO'dliwegD działania za
mierzonego użytkowania wDdypłynącej przez wła

. ściciela w wypadka'c~, przewidzianych ' wart. 37 
ust. 1. , 

(4) .Zaszkodliwe ,działanie nie jest uważana 
zmiana stanu wody gruntDwej, jeżeli zDstała SPDWD
dO'wana przez wprO'wad'zenie wO'dy .lub 'przez Dbni
tenie zwierciadła wDdy ,w celu DdwDdnienia rDwa
mi lq\> drenami gruntów, d.la których woda płynąca 
stanowi odpływ naturalny. 

OdmówieDie pozwoleuia. 

Art. 48. 

, Ze .wzgiędÓw publicznych nalety odmówi~ PD
zwolenia, lub udzielić gO' pO'd warunkami, ,zabezpie
cza.jącemi nas'tępujące i tym pDdO'bne względy: ' 

. t) "gdyby przedsiębiDrstwD mDgłD Dddziaływać 
niekorzystnie na DbrDnę 'kraju, albO' zagra
żać bezpieczeństwu publiczn~mu lub stD-
sunkom zdrO'wotnym; . 

. 21 gdyby rozpoczęta lub projektO'wana regu
lacja wDdy płynącej mDgła być przez za
m~erzbne użytkDwanie . udaremniDna lub 
znacznie utrudni Dpa; 

3) jeżli należy się obawiać istDtnegD utrudnie
niaO'dpływu wielkiej wDdy: i lO'du, albO' że
glugi i spławu tratew, a nie mDżna temu 
zapO'biec przez zmianę kO'nstrukcji SZkD
dliwie 'działającej części zakładu piętrzą-

• . cego · wO'dęj . 
4) ,jeżeliby przedsiębiO'rstwD szkO'dliwie wpły

nęłO' na bieg, wysO'kDŚĆ, spad, albO' na brze
gi wód. płynących j 

. 5) jeżeliby zamierzO'ne użytkowanie wody , 
wpłynęłO' szkDdliwie . na jakDść wody, 
a działanie to nie dało się usunąć przez 
urządzenia, O'czyszczające wodę j 

6) ' jeżeliby pO'wstałD ,istO'tne utrudnienie po
, . wszechnegO' użytkowania wody, niezhędne

·go .. zaopatrzenia, 'w :wodę i niebeZlpieczeń
stwo dla kultury krajowej j 

7) <gdyby projektowany zakład wodny 'prze
. szkadzał w używaniu' wDdyna cele 1"01-

, nicze; . 
.• 8) gdyby zamierzone przedsiębiorstwo zuży

wało nacJ.m.ierną Hość wody lub nie wyzy
skiwał() należycie siły wDdnej, chyba, . że 
zakład ·0 większychrDzmiarac;h nie jest na
razie pDtrzebny, a prO'jekt przewiduje ra
cjonalne rozszerzenie go w przyszłDści; 

9) g,dyby projekt przewidywał oddanie siły 
. za granicę Państwa • . 

. PozwoleDie Da przewozy" 

Art. 49. 

PozwDlenie na utrzymanie przewozu ma być 
ograniczDne dO' DSO'by starającegO" się i udzielane 
wyłącznie na czas DkreślDny. Pierwszeństwo mają. 
właściciele dróg, względnie zarządy drogowe. 

Pozwolenie na lIżytkowauie jezio,; sz'ucźnych w6d ' płyn, .. . 
ćych i zbiorników. 

Art. 50. 

PO'zwO'lenia, dO'tyczące jeziO'r, z których odpły
wają tylkO' naturalne wody prywatne', tudzież pO'. 
żwO'lenia, dDtyczące sztucznych wód płynących lub 
situcznych zhiDrników wDdy, u\:WDrzDąych przez 
przegrDdydDlin,' nie mDgą być udzielane w razie 
sprzeciwu właścicieli jeziDr, szt~cznych wód płyną· 

. cych lub zbiorników wDdnych. 

Odszkodo~u1 .. 

Art. 51. 

(1) O ile nte mDżna zapobiec szkDdliwemu 
działaniu zapDmDcą DdpDwiednich urządzeń 
(art. 47), ma przedsiębiDrca dDtkniętegD tern działa
niem O'dszkDdDwać. 

(2) OdSzkDdDwanie mDgą 'stanowić perjDdycz
. ne świadczenia. Władza wDdna mDże sDbie zastrzec 

sprawdzenie i pDnDwne ustalenie DdszkDdDwania 
w pewnych okresach czasu. , 

Art. 52. 

(1) Za sżkodę, wyr'ządzDną przez zmianę od· 
pływu lub stanu wDdy, jak rÓwnież przez utrudnie
nie utrzymańia wDdy płynącej lub jej brzegów, nie 
należy się wynagrDdzenie,' jeżeli pDszkodDwany 
mógł hył uniknąć szkDdy przez należyte wykDny
wanie ciążących na nim DbDwiązków utrzymania. , 

. (2) TO' samO' stDsuje się do sz,kDdliwej zmiany 
stanu wód gruntO'wych. SzkDdy stąd pDwstałe win
ny być wynagradzane tylkO' w wysDkDŚci istDtnie 
pDniesiDnej straty . 

(3) PDstanDwienie art. 37 ust. 3 ma tu również 
zastDsowanie. 

Wykupno gruDtów zakład6w, DarażoDych na uszkodzeDi. 

Art. 53. 

(1) Gdy zachodzi Dbawa, że Pt:zez zamierzone 
użytkowanie wDdy płynącej cudze grunty lub za
kłady mDgą być D tyle u,szkódzDne, że stDsownie do 
ich dO'tychczasowegD . przeznaczenia nie mDgłyby 
być celDwD użytkDwane, właściciel ma prawO' ~ą
dać, aby przedsiębiDrca nabył za wynagrDdzeniem 
gTUnty lub zakłady. . 

(2) Gdyby w przyszłDści odstąpiDny kawałek 
gł"untu całkowicie lub CZęŚciO'WO' stał się zbędnym 
dla cełówprzedsięh.iDrstwa i miał być sprzedany, 
należy stosDwać odnDśne przepisy D ustawowem 
prawie pierwDkupu .. . 

". 

, ' 
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Prawo pierwszeństwa. 

Art. 54. 

,(1) Jeteli przy udzi~leniu .pozwolenia ma się 
wybierać między kilkoma współubiega jącemi się 
przedsiębiorstwami, które się wzajemnie wyklucza
ją bądź z powodu podziału iloś ci rozpor,ządzalnej 
wody, bądź z powodu czasu jej uzywania, bądź 
wreszcie z powodu właściwych każdemu z tych 
przedsięb iorstw urządzeń, należy przy udzieleniu 
pozwolenia rozstrzygać przedewszystkiem według 
znaczenia przedsiębiorstwa dla dobra publicznego, 
następnie zaś według jego znaczenia gospodarczego. 

(2) Gdy kilka równych sobie znaczeniem 
przedsiębiors tw współubiega się o pozwolenie, na ... 
leży dać pierwszeństwo istniejącym przed, no.wymi, 
następnie tym przeds iębiorstwom, które sązwiąza
ne z danem miejscem, przed takie mi; które mogą 
być załozone gdzieindziej , wreszcie . przedsiębior
stwom właś cicieli wody ' przed prZedsiębiorstwami 
właścici eli gruntów nadbrzeżnych, aprzedsiębior
stwom Łych ostatnich przed przedsiębiorstwami in
nych osób. 

(3) Na wodach publicznych pierwszeństwo po
wyzsze mają : Państwo , związk i samorządowe' i spół
ki wodne. 

Wlpóln. uiytkowlUll •• 

Art. 55. 

Jezeli przez złąezenie urządzeń kilku przed
siębiorstw , które się staraj ą o pozwolenie, a nawza
jem nie wyklucza j ą, mozna osiągnąć lepsze i ko
rzystnie jsze wyzyskanie wody, lub złączenie to leży 
w interesie. publicznym, może władza wodna uza
leżnić udziel enie pozwolenia od z obowiązania się 
interesowanych do wykonania ws'polnych urządzeń. 

P08tępowanIe wyr6wnawczt:. 

Art. 56. 

(1) Gdy wody płynącej nie mofe wyslarcE~ 
tla u:!ytkowanie ' jej przez kil kucprawnionych 
w sposób, przewidziany w art. 45 ust. li lub .gdy 
przy kilku sposobach jej użytkowania jeden sposób 
wyklucza lub ogranicza drugi, ma każdy z. upraw
nionych prawo żądać, aby miara, czas i sposób 
użytk owania były unormowane w drodze postępo
wania wyró wnawczego. Żądan i e podobnego unor
mowania może być odrzuco ne, gdy oozek iwana a,tąd 
ogólna korzyść nie o wiele przewyższa szkody. 

(3) Prawo, oparte na wywłaszczeniu, może być . 
przedmiotem wyrównania jedynie za ztodą upraw
nionego. 

Art. 57. 
(t) Jeżeli .mozna przeprowadzić unormowanie 

poboru wody . przez zniianęurządzeń. należących do 
jednego z uprawnionych. bez zmniejszenia sprawno
ści przedsiębiors~wa, . możebyć na wniosek jednego 
z uczestników w drodze . postępowania w~~wnaw
czego nałożony na uprawnionego obowiązek, aby 
zmiany tej albo sam "dokonał, albo na nią , zezwólił. 

(2) Wnioskodawca ma ponieść koszty żmiany. 
Ma on również wynagródzić szkodę, powstałą prz~ 
zatrzymanie r.uchu. To samo dotyczy zwrotu z\yięk
szonych kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa i . je
go utrzymania, o ile one nie wyrównują się przez ko-
rzyści, spowodowane zmianą. . 

Pozwolenie dla obcokrajQWc6w. 

Art. 58. 

Do udzielenia pozwolenia obcokrajowcom. a to 
tak osobom fizycznym, jak i prawnym, mają analo
giczne zastosowanie przepisy ustawowe o nabywaniu 
nieruchomości przez obcokra.jowców. 

Tennm wykonania przedslębior.nv... 

Art. 59. 

. (1) W pozwoleniu należy ozna.czyć termin. 
w jakim przedsiębiorstwo ma być wykonane i w ruch 
puszczone. 

, (2) Tennin ten motebyć przedłużt>ny. 

Zmuszwe przedsiębiorc:y da wykonaW.a ~6w. 

Art 60. 

Władza wodna ma prawo zmusić przedsiębiorcę 
do wykonania włożonych na Q,iego warunków. 

Uuletnienie wykonywaala prawa Gd &loiItłliAl '-'odowam.. 

Art. 61. 

U) Do wykonania nadanego prawa można 
przystąpić, gdy umówione lub ozna~zone przez wła
dzę administracyjń3" ods~kodo'Wanie 'z08tató wypła
cone lub do depozytu sądowego złotone • . 

.(2) Gdy odszkodowanie ~olega na ~rjodycz
nvch świadczeniach, wystar~za złotenie łlullł, przy
padających za najbliższe trzy lata świadczeI\~ 

Pl Jeżeli orzecżenie władEY adminillłracyjnej 
zaczepiorto tylko co do wysokoŚGł ()d'zkodowania. 
może władza zezwolić na wykonanie za odpowie d-
niem zabezpiec7.enie~ . 

(4) Gdy kto przystąpi . dó wykMal\ł& prawa~ 
nim to jest w myśl ustępów l, 2 i 3 doplł$~e~alne, mo
te władza wodna zabronić wykonywania prawa i za-. 
rządzić lłsunięcie wznięsionych lłr~ądleł\. 

(2) Unormowanie ' winno być ' przeprowadzone 
W sposób, odpowiadający słus znie ocenionym inle
tecsom wszystkich uczestników postępowania, 
t uwzględn ieniem potrzeb uży tkowania pow szech
nego. Powstające przytem szkody winny byćucze-
stnikom o tyle wynagradzane, o ile się nie wyró- Za!.karżalno'ć ł p~eniOllsem.e llIrdan~o PN'Va. 
wnują przez wypływające dla nich korzyści. ' Do A 62 
wynagrodzenia szkód ob owiązani są oni sŁosownie " rt. · ' . 
do korzyści, które mają być przez oszacowanie wy- .. (1) Nadane prawo Ma ze h~ przedmiotem spo-
pośrodkowane. ' rusądowcgo. Przepisy, dótyCł:ł\cte. ptetensvł, wypły-
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' WRiących z tytułu własności, mają odpowiednie za-:
, sto.s.owanie. Prawo nie mOże być oddzielone od 
przedsiębiorstwa, któremu ,zosŁało nadane, i przecho
dzi wraz z niem na prawnych następców. ' Użycie 

,~ tak!ego uprawnienia na inne cele lub dla innego za
" kładu wymaga osobnego pozwolenia władzy. 
- .; . (2J Jeżeli prawo jest przywiązane do w~asno
:. śdgruntowej, nie może być oddzielone od tej wła
- ·. ! s",bści i prżechodzi na qastępców prawnych tylko 

~' z 'prawem własności parceli gruntowej . i 'ptzed~it- , 
- biorstwem. Gdy grunt ulegnie podziałowi, nadane 

' praWo wygasa odnośnie do tych części g'runtu, któ-
'. rym wykonanie jego nie przynosi korzyści. ' 

. Colnięclc pozwolenia za adstkodowabiem. 

Art. 63. 

(lI Z powodu. szkód i niebezpieczeństwa dla 
dobra publicznego może być pozwolenie każdego 
czasu za odszkodowaniem cofnięŁe lub ograniczone 
orzeczeniem władzy wodnej z urzędu lub -mi. wniosęk 

(,: związków samorządowych i korporacyj publicznyęh. 
O ile z cofnięcia pozwolenia odnoszą korzyść 'osoby 
trzecie mają być pociągnięte do s~sownego udziału 

\ w odszkodowaniu i w ~osztach postęp,owania, · w in-
nych wypadkach ponOSi te koszty Pahstwo. , . 

(21 Obowiązani według ustępu 1 do odszkodo
wania mogą pociągnąć w drodze sądowej do ZWrotu 
powyższych wydatków te osóby, które prżez żłoże

i' nie świadomie nieprawdziwych dowodów i oświad
CZeń uzyskały poz~lenie. 

• Co.fnięcie pozwolenia bez o.dMkodoWlania. 

Art. 64. 

(1) Bez odszkodowania może być z urzędu po
zwolenie cofnięte przez właściwą władzę wodną: . 

l} jeżeli pozwolenie udzielóne żtlstało na pod .. 
stawie dowodów, które VI zasadl)iczych 
punktach · są nieprawdziwe, a zostało udo" 
wodnione, te to było wiadom~tn starające" 
mu się o pozwolenie i jeżeli przeż uddel.e>' 
nie pozwolenia zostały spowodowane • bar
dzo znacżne szkody i niebezpieczeństwo dla 

.... '. dobrapubliczne.oj . , 
c , ,.. 2) jeżeli przedsiębiorstwo przej dzie choćby 

częściowo w ręce obcokrajowcówi 
3) jeżeli przedsiębiorca zaRi~chawykonan" 

nadanego prawa, zwłaszcza jeżeli usun~. 
wykonane urządzenia ' luli dopuści do ich . 
zniszczenia; . 

' 04) ,jeżeli udzielone pozwolenie .taoiesiędła 
phedsiębiofstwa bezutytecznem lub aby-
tecznemj , 

i C' 5) jeżeli przedsiębiorstwo, pomimo kilkakto~'" 
ne~o wezwania władzy wodnej, nałoioRycb 
w pozwol~niu warunków w istotnych pun~
Łach kilkakrotnie nie wypełni lub Rie do- ; 
trzyma przepisanych terminów co do wyko~ 

. nania lub puszczenia w ruch zakładu. 
(2) Jeżelipozwoleni,e zostało cofnięte, władza 

wodna może zmusić przedsiębioroę, aby bez pretep- , 
" sji do odszkodowania wykonał roboty p~trzcbne do . 

. usunięcia szkodliwych .kutków 1U'luldz.nia a.kIadu. 

albo całkiem zniósł urządzenia i przywrócił stan 
pierwotny. 

R o z d z i a ł IV. 

Sżcżeg6towe przepisy dla' zakładów, piętrzących 
wodę. 

Znaki 1rildn:. lUIi.kładach killDcesjoD.OW!anych. 

Art. 65. 

(i) Każde urządzenie, piętrzące wodę na pod
stawie poż~óleiiia, musi być opatrzone co najmniej 
jednYin znakiem wodnym (palem markującym, zna
ki-em norinalnym, wodowskazem i t. p.), który ma 
wyraznie wskazywać wysokość dopuszczalnego naj
wyisżego stanu wody, tak latem, jak i zimą, a jeśli 

, stan wody .ma być utrzymywany na pewnym najnit
szym P9zi~mie - także wysokość naj niższego do
puszczalilego stanu wódy. 

(2) Znaki, wskazujące wysokość wody, winny 
~yć urządzone i utrzymywane przez uprawnionych 
dówody W miejscu dla interesowanych . dostępnem 
zióaiii~ z przepisami i w ten sposób, aby były o ile 
możności żabezpieczbne od umyślnego uszkodzenia 
i zniśzczeiiia przez czas i przypadek. Uprawnieni 
do ~iętt'zeliia wódy i zartądcy zakładów obowiązani 
są aohh~~ć ' natychmiast władzy wodnej o zaszłem 
tlstkodżeniu znaków, wskazujących wysokość wody. 

(3) Qsobn~ rozporządzenie Ministra Robót 
Publicznych przepisze kształt znaków wodnych 
i óstro:!no~ci, jakie przy ich ustawieniu należy za" 
chować. . 

ZtaaJd wocIn. .... układach qlekOllQel5joncMw'an,Jch. 

Art. 66. 

(1) Na zakładach, powstałych przed wejściem 
w 'zyde niniejszej ustawy, a niezaopatrzonych w znak 
wo<iny, GCU na zakładach, które zbudo>vane zostały 
po wejściu w życie tej ustawy, a dla których pozwo
lenie nie jest wymagaae, należy, o ile prawo do pię
tneni. wody i wysokość piętrzenia są niesporne, 
urnte8cić znak wodny na żądanie jednego z inŁ,ęreso
wanych. , Wnioskodawca, o ile sam nie jest upraw
D~ny do pi~tr.zepia wody, winien wykazać, ze wyko
~ywanie prawa piętrzenia wody przynosi mu szl,{od,. Znak piętrzenia może być także osadzony 
z utzęq~. 

{2ł Gdy przy zakładzie. , piętrzącym wodę, na 
który Ole potrzeba pozwolenia, interesowani na to 
się ~gadkałą. łub w drodze prawa ustalono, że wpraw
d.i. prawo do piętrzenia wody istnieje, że jednak 
niema obowiązujących i jasnych postanowień co di> 
dopus&cz.lnej wysokości piętrzenia, winna władza 
wodna na wqiosek jednego z lOteresowanych w ten 
sposób oznaczyć stan wody, ażeby interesy upraw
nionego do piętrzenia z interesami właścicieli ~run
tów i innych uprawnionych do piętrzenia według 
słusznej oceny zostały uzg6dnione. 

(3) Na czas trwania sporu sądowego o dopusz
czałn .. wysokość' piętrzenia, lub postępowania we
dług ustępu 2, może właaza wodna w drodze nieza
skar~lneio orzeczenia na wniosek jedne~o z wtere
$GWMY~ oznaczyć tymczasowo stan wody. 
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. l (4) Koszty osadzenia znaków, oznaczających 
aozwoloną wysokość ' wody, ponosi uprawniony do 
piętrzenia. Koszty, spowodowane nieuzasadnionemi 
wnioskami lub sprzeciwami, mogą być nałożone na 
wnioskodawców i ,sprzeciwiających się. Wysokość 
i podział kosztów oznacza władza wodna; 

Utrzymanie zakładu w nałeżytym etaaie. 

Art. 67. 

Uprawniony do piętrzenia oraz prowadzący za
kład wodny winni zakład . wraz ze wszy&tkiemi urzą
dzeniami, mającemi znaczenie dla odpływu wody, 
utrzymywać w należytym stanie, w szczególności zaś 
w taki sposób, aby woda ze szkodą innych nie była 
marnowana. Mogą oni do tego być zmuszeni przez 
władzę wodną. 

Przebudowa zakładu dla uchyhnia JUebezpie"eD,stwa. 

Art. 68. 

(1) Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że urzą
azenie, piętrzące wodę, z powodu jego konstruk~ji 
może. być uszkodzone lub zniszczone przez wielką 
wodę i że przez to powstaną sz~ody dla innych, 
a niebezpieczeństwo to można usunąć lub zmniej
szyć przez przebudowę lub zabezpieczenie urządze
nia bez zmniejszenia jego sprawności, .. może. być 
uprawniony na wniosek obowiązanych do utr~ymy
wania wody płynącej oraz ' innych i~teresowanych 
zmuszony przez władzę 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 za.kładu. 

(3) ' Dl? ogólnej sumy kosztów winny 6yć na 
rzecz uprawnionego do piętrzenia wody doliczone 
według słusznej oceny straty, powstałe przez wstrzy
manie ruchu zakładu w czasie przebudowy. To sa
mo stosuje się do zwiększonych przez przebudowę 
kosztów uŁrzymaniazakładu . . O ile natomiast utrzy
manie zakładu zosŁało przez przebudowę lub zabez
pieczenie zakładu ułatwione lub wynikają stąd dla 
uprawnionego inne korzyści, winny być te korzyści 
od kosztów odliczone. 

(4) O warunkach i sposobie przebudowy lub 
zabezpieczenia zakładu, o wysokości odszkodowania 
i poręki, o płaceniu kosztów budowy, zwłaszcza o po
krywaniu ich z udzielonej poręki, o rozdziale tych 
kosztów pomiędzy interesowanych, jak również o ter
minie, w ciągu którego ma być przebudowa rozpo
częta i ukończona, orzeka w razie sporu władza wo
dna przy słusznem uwzględnieniu wszelkich przewi
dywanych strat i korzyści. 

(5) Władza wodna może uprawnionego do pię
trzenia zmusić do wykonania nałożonych na niego 
w orzeczeniu obowiązków. 

Przebudow. zakładu ze względów publicmych. , 
Art. 69. 

O ile w przypadku, przewidzi~nym wart. 68, 
dobro publiczne narażone jest na poważne szkody 
lub niebezpieczeństwo, może władza . wodna zażądać 
przebudowy lub zabezpieczenia zakładu piętrzącego 

wodę. ' Zresztą należy postępować według ·art. ,'68, . 
Państwo lljla jednak .ponosić ko~zty, o .ile one przę-: 
wyższają korzyści interesowanych. 

Unieruchomienie lub znieSienie żakłllldu. 

.Ąrt. 70. 

(1) ~akład, piętrzący wodę, ' .może być tylko za 
zezwolenjem władzy ' wodnej stale unie'ruchomiony 
lub zniesiony. . 

(2) Zezwolenia można; tylko wówczas odmówić, 
gdyby inni przez unieruchomienie lub zniesienie za
kładu mieli ponieść szkodę, a wobec uprawnionego 
j władży wodnej zobowiążą się, stosownie do wyboru 
uprawnionego, zwrócić koszty utrzymania budowli 
piętrzącej, albo ją utrzYInywać. Muszą się oni rów
nież zobowiązać zwrócić ~nne szkody uprawnioneriJu 
i dać zabezpieczenie na · wyp.ełnienie · swych zobow~l\~ 
zań. O wysokości wynagrodzenia, przypadająceg~ 
za utrzymanie budowli piętrzącej, jak ;ównież za 
inne straty oraz o, obowi'il:zku zabe2;pieczenia orzeka 
wrari,e sporu władza . worlpa. Ma ona na żądi:uii, 
uprawnionego do : piętrzenia wyzna:czyć termin, w Cią;. 
gu którego poWyżej wspomniane, obowiązki ma.ją-być 

'przyjęte, w razie przeciwnym władza wodna lldzięH 
zezwolenia ,na unieruchomienie lub zniesienie budó
wli piętrzącej. Od złożenia zabezpieczenia WOIIl~ 
są: Państwo, związki , samorządowe i spółki wodne. 

(3) Do budowli piętrzących, które powstały 
na mocy pozwolenia, mają powyższe prZepisYltiśt~~ 
py 1 i 2) zastosowaliieo tyle tylko, o ile pozwoleI).ie 
inaczej nie stanowi. 

,Zakaz Dagłeg~ s~szcz8lDiiia wody. 

. Art. 71. 

Nie wolno bez upoważnienia władzy wodnej n~~ 
gle spuszczać nagromadzonej wody, gdyby skutkiem 
tego mogły być cudze grt).nty lub zakłady zagroione 
lub usz~odzone; wykonywanie-praw użytkowania wQ
dy ograniczone lub utrzymanie wody płynącef. utru-
dnione. . . 

, mI'Żymanie stanu wody D'. WJlokości ułaiblef. 

Art. 72. , , 

(1) Przy zakładach pi'ętrzących nie można pię
trzyć wody ponad wysokośĆ, ustaloną ' znakiem 
wodnym. . 

, (2j Gdy tylko woda wzbierze ponad tę wyso
kość, ma przed!li~biorca, bez pretensji do odszkodo
wania, zzachow~niem ostrożności, wart.. 71 prze
widzianych, przez otwarcie iuchomych clęści jazu 
oraz , przez usuwanie wszelkich, przeszkód (naniesio
nych przedmiotów, lodu, żwiru i. t. p.) natychmiast 
bez przerwy i tak długo spuszczać wodę, dop,óki się 
znów nie obniży do ' poziomu znaku wodnego. W· ra
zie oczekiwanego wezbrania ' wład,za wodna ma pra
wo nakazać przedsiębiorcy, któremu w tym wypadku 
pretensja do odszkodowania nie przysługuje, aby 
spuścił . bezzwłocznie wodę , przez, zastosowanie tych 
tSamych środków poniżej ' wysokoś~i, ustalonej zIla
kiem wodnym i ten stan w miarę możności tak długo 
utrzymywał, aż woda opadnie. 
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(3) Gdy zwier.ciadło wody ma być utrzymy
wane na pewnej wysokosci, nie tnoże być ' ono opusz
czone mże j tej wysokosci. Skoro tylko to nastąpi, 
ma być odpływ wody ' na tak długo wstrzymany, aż 
woda znów do określonej wysokości się podniesie, 
jednak bez ujmy d la powszechnego uzytkowama wo-
dy i praw innych osób. . . . 

. (4J Do wydawania zarządzeń, potrzebnych ao 
wykonania powyższych przepisów, upoważniona jest ' 
władza wodna, zaś w nagłych wypadkach miejscowa 
władza policyjńa (ar~. 227). 

ReguLowallie ,ruchu zakl.,du i.łila ulałwiejllia u~ymania 'WOdy 
płynącej. 

Art. 73. 

(1) Prowadzący ruch zakładu, piętrzącego wo
dę; obowiązany jest na zartądzenie wfadzy wodnej 
otWierać i zamykać ' ruchome części zakładu, jeżeli 
skutkiem tego utrzymanie wódy płynącej znacznie 
b~diie ul:atwione. 
' ~ , (2) Jeżeli ' skutkiem / poczynionych zarządzeń 
ruch zakładu dozna. przerwy, może być żądane od
szkodowanie, gdy przerwa trwa ponad czas, określo
riyw pozwoleniu. To sarno ma miejsce, gdy w po
zwoleniu cżas nie je~t okteślóny, a przerwa ruchu 
fest znaczna. . 

. (3) Odszkodowanie ma zapłacić obowiązany 
40 ' utrzylJlania wody . płynącej. 
', ' . " . : i 

• <.. • ' . 

Robotyu cudzych Iłruntach i .wodzie plynąoej dl.a zapobie
żenia wrJ,ewu. 

Art. 74. 

(1) Jeżeli następują ' zalewy lub inne szkody 
dla obcyc:h gruntów . lub zakładów przez to, że mimo 
należytell:o wykonywania prawa piętrzenia, stan wo
dy podnosi się ponad d'ozwoloną wysokość, może być 
uprawniony do piętrzenia na wniosek poszkodowa
nego zmuszony dozwolić na podjęcie na cudzych 
gruntach lub na wodzie płynącej takich środków za
radczych, które, nie pociągając zmian w budowli pię
trzącej i nie naruszając prawa do piętrzenia wody, 
mogłyBy zapobiec szkodliwemu działaniu. 

(2.) Wnioskodawca winien użyć potrzebnych 
środków dla ochrony prawa piętrzen~a przed naru
szeniem oraz obowiązany jest na żądanie uprawnio
nego dać w tym względzie zabezpieczenie. Od za
bezpieczenia wolne S2\: Państwo, związki komunalne 
i spółki: wodne. 

CZĘść TRZECIA. 
Utrzy:mame . i regulacja wód i ich brzegów, tudzież 

ochrona od powodzi. 

RO, zdział I. 
Utrzymanie wód i ich brzegów. 

Istot. prllwBaoboWiązku utrzym_b. · 

Art. 75. 
! 

(1) Qbowiązek " . utrzymania · wód płynących 
i ich brzegów w ~yśl niniejszej ust<l;wy jest zobowią-

zaniem publiczno-prawnem, które poza wypadkami, 
w tej ustawie wymienione mi, nie może być aI;1i znie
sione, ani uiec zmIanie. Publiczno-prawne obowiązki 
utrzymania wód płynących lub ich brzegów, które 
istniały przed wejściem w życie niniejszej ustawy, 
wygasają" o ile przez tę ustawę nie zostały , utrz:y;~ 
mane. . 

" (2) Umowy co do obowiąZKU utrzymania mog,, · 
być zawierane ze skutkiem prywatno-prawnym. 

. Pojęcie ob~ązku utrzymania. 

Art. 76. 

(1) Obowiązek utrzymania wód żeglownych 
i spławnych obejmuje utrzymanie żeglowności, 
względnie ' spławności, oraz wolnego odpływu wody, 
na inńych zaś wodach płynących utrzymywanie wol .. 
nego odpływu. . . .' 
" (2) Sztuczne publiczne wody płynące mają bye 
utrzymywane w interesie wolnego odpływu tylkO o ty
le, o ile wody te do tego celu są przunączone. 

(3) Utrzymanie żeglowności rozciąga się tylko 
na wodę, służącą do publicznej żeglugi. Nie óbej
muje ono oSbbn:ych dróg dojazdowych d.o portów. 

(4) Gdy woda płynąca . została uregulowana na 
podstawie ' urzędowo zatwierdzonego planu, obowią
zekuŁrzymaniaobejmuje utrzymywanie stanu, "do 
jakiego doprowadzono ją przez regulację, dopólo;i 
rozporządzenie Ministra Robót Publicznych nie uzna 
utrzymywania tego stanu za zbyteczne. 

Obowiązani ,do utrzymania. 

. Art. 77. 

(11 Utrzymanie wód należy: 
1) . publicznych wód żeglownych i granicz .. 

riych - do Państwa; 
2) wód spławnych i potoków" górskich- do 

Państwa. samorządów wojewódzkich i spó
łek wodnych w myśl obowiązujących 
uśtaw; . 

3) innych wód publicznych -- do spółek wod-
nych ; . , 

4) wód prywatnych - do właścicieli wód, 
względnie do właścicieli gruntów nadbrzeż
nych,a przy wodociągach i inńych zak.ła
dach na obcych gruntach__ do właścicieli 
wodociągów i zakładów; 

5) sztucznych wód płynących - do przedsię-
biorcy; . . . . 

6) przy urządzeniach, które służą do specjal
pego użytkow<l:.nia wody lub do zabezpiecze
nia dróg; mostów, budynków, kolei, portów 
i innych zakładów na wodach ' płynących -
do właścicieli ty<;:h urządzeń . . 

(2) Do czasu utworzenia spółki wodnej nia być 
woda utrzymywana przez tych, którzy dotąd byli do 
tego obowiązani. 

. (3) Gdy woda płynąca została uregulowana na 
podstawie zatwierdzonych planów pr:?;ez kogo inne
go, niż przez obowiązanych do jej utrzymania, dal
sze utrzymanie ciąży na przedsiębiorcy regulacji. 
Utrzy~anie może jednak objąć za zgodą władzy 

,wodneJ dołego dotychczas obowiązany na podstawie 
umowy z przedsiębiorc~ . 
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(4) Za zgodą władzy wodnej i iaterelowanych, 
a bez tej zgody na podstawie ustawy wojewódżkiej, 
mote być utrzymanie wody publiczne; powieUot1~ 
aminom i innym korporacjom publiczno-prawnym, 

(5) Do udzia-lu w kosztach utrżymania wód 
publicznych mogą być zobowiązane inne o8ob, '"Ii sto
!lunku do odniesionych korzyści. 

Udział właścicieli I!runtów w kOSlZtach ułrzymanU. 

Art. 78. 

(l) Obowiązany do utrzymywania wody pły
nącej ma z zachowaniem przepisów art. 79 przepro
wadzić w łożysku wody płynącej i na gruntach prży
brzeżnych te roboty, które są potrzebne dla zapobie
żenia wstrzymania odpływu przez obrywanie brie
iów luB dla usunięcia szkód, powodowanych prz(!z 
żeglugę, lub roboty regulacyjne n~ gruntać:h nad
brzeżnych. Właściciele tych gruntów mają \):cżeśt
niczyć w kosztach tych robót w miarę korzyści, pó
wstających przez zab~zpieczenie gruntó'Wj ni0ią oni 
zamiast gotówki dostarczyć robocizny lub niaterJał61V 
budowlanych. Przyczynienia się do kosztów nie 
można żądać, gdy chodzi o usunięcie lub zapobie~e-· 
nie szkodom, spowodowanym przez żeglugę i to'boty 
regulacyj ne. 
. (2) Przed zarządzeniem robÓt n,aI6ży wysłu
chać właścicieli gruntów, tudzież przedstawideli . id
teresowanych samorządów przy okazaniu i wy·ja
śnieniu im planu oraz podaniu ' puypadających na 
nich kosztów przybliżonych. 

WJkoDanie tohół prHi Właic:lCi. łi'ti:lit6W. . 
Art 79. 

(1} Właścici~le gtuntów nadhrtdttych . winni 
. tlsUtląĆ ze swoich gruntów taki~ drz~wa, kttaki, ogro

dzenia i inne przedmioty, które prż(!Szkadzają od
pływowi wodr płyn4cej rówtlo t brże~ami. 

(2) Właściciele nadbrzeżni majĄ, również wy
konać powyżej linji brzegu nie wymag4jące facho
wych wiadomośd, ani znaczniejsźyćh kosztów robo
fy dla wyrównania i zadarnienia terenu, aby przez 
to zapobiec obrywaniu btzel!ów, kłótEiby wstrzymy
wało odpływ wody. 

(3) O ile skutek robót, wymienionych vi ustę
pi~ 2, zależy od uprzedniego zabezpie~zenia spodU 
brzegu poniżej linji brzegowej, roboty te mają być 
wykonane d?piero po zabezpieczen~u spodu brzegu 
przez obowlązartych do utrzymama wody. Wła
dza wodna rozstrzyja, czy Warunek ten jest speł-
niony. . 

(4) Ody brzegi 'Wody płynącej są obudOwane 
podług planu, urzędownie zatwierdzonego, ma przed
• iębiorca mimo przepisów ustępu 1 brzegi te w tym 
.tanie utrzymywać, dopóki rozporządzenie Ministra 
kbbót Publićznych nie uzna utrzymania tego ataAU 
tatbyteczne. 

(5) Jeś>li brzeg twouą budynki; mury, bulwa
ty i t p. lub fdy te budowle wchodzą VI wodę pł,
oącą, ma je właściciel własnym kOfzieai utrzymywal. 

UtrlC)'1llttraole br.el!6w pr2ec obowi~o clo litnyman.ia 
wody.. I' 'J ' 

Art. 'so, 
(1} Ohowiąz~k utrzymywania brzegu może hyć';.; 

. z.a zgodą władzy wodnej uregulowany umową mię- < 
cłzy interesowanymi właścicielami gruntów a oho- ., 
wiązanym do utrzymania wody odmiennie od posta
nowień art. 78 i 79. Na żądanie właścicieli gruntów." 
obowiązanych do utrzymywania brzegu, ma obowią- · 
zany_ do utrzymania wody wykonać w ich zastępstwie' 
ro~oty, wymien~ol1e wart. 79, za stosownem wyna-
gtodzeniem. . . 

(2) Jeżeli woda płynąca została uregulowana 
według urzędownie zatwierdzonego planu, Obowiąza
ny do utrzymywania wody płynącej ma prawo przy
jl\Ć da siebiel za zł6ieniem deklaracji przed władZią 
wo'dną, utrzymanie brzegów, ciążące na właścicie- . 
lach gruntów w m:yśl art. 79 ust. 2. Moie on podą- :,. 
gfią~ właścicieli nadbrzeżoyeh do udziału w kosztach : 
zabezpieczenia brzegów do wy~okoś~i ciężarów, J;la- ,. 
łożonych na nich w ust. 2 art. 79, ' . . : .. .. 

tl) To samo stosuje się do wypadku,. gdy brze- ': 
ił naturalnej wody płynącej zostały uregulowane . 
według tJrZiędoWni~ ~atwierdz-ófiegoplanu, a utrzy'"-, _ 
manie zarówno wQ.dy plynąeej, jak i zabezpiecżo- : 
nych brzegów, nalezy do tego samego obowi,ąza- " 
lWiO. 

Usuwam. przeszkód w odpłJwie przez wfadzę. 
' .... .' 

Ad. SIl 

Gdy W wodzie płynącej przeszkody w oąpły
wie spowodowane zośtały ptzez kogo innego, a ' nie 
J'n"zez obowiązanego do utrzymania, ma władza 
wodna w Itiiarę m6żnóśći pocii\gnt:(ć sprawct do usu
nięcia przeszkód. Tó samo Stos11j~ się dó usunięć'ia 
przeszkód na gtqfitaćh iladbrUźtlych" któte w6d2!łe 'k 
p1yn~.j r6wno z btze4ami uttudniajil zttaćzili.; od-
pływ. . . 

. Pt~e"ł," wyj4tklitt •• 

Art • . 82. 

(I) Odn1iefinie od przepisów ninieJszej ustaWy " 
obowUtzani, s~ do utrzY1:llvwania ~ 

1) Pań,stwu, gdy do wejśąia VI życie niniejsze; 
ustawy utrźymyWał~ lub było obowiązane 
utt2lymywać 1Vbd~ płynącą lub jej brzegl.j 

2) . ten, który przy wejściu w życie niniC!js~ej 
ustawy był publiczno-prawnie obowiązany 
do utrzymywania wody płynącej naturalnej 
lub sztuetn'ei, lllbo jej brzegów z mocy zwy-
czaJU ltlb śpecjalnego tytułUj . 

3) przedsiłbiorc& tła czas, trwania obowiązku, 
nałożonego w pozwoleniu lub w innettl 
orzeczeniu władzi ' . 

4) Państw'o, spółka wodna 'ub innakorpora
cja prawa publiczne~o' , gdy na mocy umo
wy, zawartej z zobowiązaniem do utrzyma- ' 
nia; przejęły za zgodą władzy wodnej ze 
skutkiem publictnć - prawnie wiążącym · 
obówi.~zek uitźyU1ywaaia "'04Y ~ynącej 
lub jej .brze~6w. ,., 
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(2) W myśl punktu 4 ust 1 uważane są na- · 
r6wni z ' korporacJami prawa publicznego te podda
ne publicznemu nadzorowi spółki zobowiązanych 
do utrzymania, które powstały przed we iściem w ży
c:ie ninie}szei ustawy na mocy qotychczasowego 
ustawodawstwa, albo na p'odstawie ' postanowień 
'łatułowyc:h lub regulaminowych, albo też zostaną 
u~worzone po wejściu w życie -niniejszej ustawy. 

(3) Zakres obowiązku utrzymania wody pły
nącej i jej brzegów oznacza się i w tych wyjątko
wych przypadkach według art. 76 i 79. 

Udział w kosztach utrzymania wody publicznej. 

Art. 83. 

,W. JdE!lł przy wejściu w życie niniejszej usta
wy tśtniał oparty na z~yczaju lub specja!nym tytu
~ obowią~ek titrzymama wddy publiczne), ma pra
wo 'ten, na kt6tego w myśl art. 77 ust. 1 p. 2 i 3 
ł USt. 4 obowiązek utrzymania został przeniesiony, 
pociądnąć dotychczasowych obowiązanych do 
ud:tiarU W kosztach utrzymania w wysokości do
ttchczasowegoich 'zobowiązania. Udział w kosztach 
lIie mo~e pttewyższać przeciętnei nakładów bie,żą
cych, jakie były potrzebne w ciągu ostatnich 10 laŁ 
9tt-ed wełściem w życie niniejszej ustawy. 

(2J Od obowiąz'ku udziału VI kosztach możńa 
się uwolnić przez spłat. swny 'W wysoKOści 2S .. krot
ne,o nakładu. 

Udział w kosztacIa atrzymania publicznej rzeki że~IQWJlel 

i itanicznej. 

Att. 84. 

(1) Jeżeli przy wejściu w życie niniej$zej usta
wy iest kta inny, aniżeli Pańsłwó, obowi,ązany 
w sposób , publiczno ~ prawnie wiążący do utrzymy
'WAnia publicznej wody że~lownej lub granicznej, 
ma prawo Pańshvo twolnionego od obowiązku 
utrzymywania pociągnąć do udziału w kosżtach 
utrzymywania w wysókościje20 dotychczasowego ' 
.obow",źania. Udział w , kosztach nie może prze
wyłs~aQ przeciętnyc~ wydatków bieżących, jakie 
... ciąg~ ostatnich 10 'lat przed wejściem w życie ni-
1lW}8zeL usiawy oJ)ciążały .obowiązanego. 

{~} Uatęp 2 , ad. 83 ma tu również zasto
łowanie, 

'łaW. apł.w.. Wat..., • atrzymanie splaWDotc:i wodj płYlląceJ. 

A:'rt. 8S. 

, (1) Gdzie da'Wodaeh płynących , spław tratew 
odbywa się zwyczajowo lub jest specjalnie dozwó
tony, ma Pań.two wydać potrzebne zarządzenia dla 
jego utrzymania. 

(2) Gdy przy wejściu w życie niniejszej usta
wy był ,kto lndy do tego obowiązany! obowiązek ten 
zostaje utrzymany. , 

(3) Obowiązany do utrzymywania wody płyną
cej i obowiązany do utrzymania spławności mogą 
aię za z.odą" władzy ~odnej ugo~iQ, aby jeden 
• .&ch pUej~ obow~zki d.r~~o. " 

• 

,RozstqYl!anie , spor6w o, utrzyma~ie wody i brzel!6w. 

Art. 86. 

(,1) Spory interesowanych o to, na kim z nich 
ciąży publiczno-prawny obowiązek utrzymywania 
wody lub je} brzegów, mają być rozstrzygane przez 

, władze administracyjne. , 
(2) W tej samej drodze winny być rozstrzyga-

, ne skargi interesowanych o zwrot świą.dczenia prze
dwko-j'ednemu z obowiązartych publiczno-prawnie 
do utrzymywania wody płynącej lub , jej brzegów, 
a ,to bez względu na to, 07-Y świadczenie to było do
konane na zarządzenie władzy wodnej lub bez tego 
zarządzenia. , Jeżeli jednak chodzi o skargę prze
ciw Państwu, władza wodna, powołana do zarządu 
wód publicznych, ma wydać OI;zeczenie wstępne, 
czy' i w jakim zakresie podjęte roboty były potrzeb
nedo wypełnienia obowiązku utrzymywania. ' 

Pokrycie nadwyżki koszt6w utrzymania brzegów w' razie, z .. 
liczenia wody prywatnej do wód publiczllYch. 

Art. 87. 

Gdy prywatna woda płynąca zostanie według 
przepisu art. j zaliczona do wód publicznych i przez 
to zwiększy się ciężar ' utrzymywania brzegów dla 
pierwotnie obowiązanych, _, ma im być ze Skarbu 
Państwa wypłacone odszkodowanie za zwiększenie 
<iiężaru utrzymania. Na poczet doszkodowania win
ny być polićzóńekorzyś ci, ,które dla óbowiązahyćh 
do uŁrzymYW!l'nia brzegów przynosi przejście utuy
mania wody ' płynącej na Państwo. 

Ud&ial obowi4zanyclz w kosiłach utrżym.nia wody ptrwał • ." 
HliclOil.j do w6d pubIicznyob. 

Art. 88. 

Gdy przy przeniesieniu prywatnych wód pły-
, nących do rzędu wód publicznych utrzymanie prze

chodzi na Państwo, mogą być pociągnięci do pono
szeniakosztów ,utrzymania w dotychczas obowią
zującej wysokości ci, którzy dotąd byli do utrzyma
nia wody płynącej obowiązani. Gdy dotychczasowe 
utrzym,anie ciążyło , na gminie lub spółce wodnej, 
mają one , swoim udziałem przyczyniać się do kos.ź
Łów. pdział ten nie może przewyższać przedętfi~j 
nakładów z ostatnich lat dziesięciu przed wejściem 
w życie niniejszej ustawy. , 

. .od obQwia,zku płacenia udziału Irio~i1a słę 
u~oJnić przęz złożenie sumy w wysokości 25-krot~ 
nego . udziału rocznegó. 

,~.; Ob~wilfzki właścicieli grunt6w nadbrzeżllych. 

Art. 89. 

, (1) Właściciele gruntów nadbrzeżnych 'ą 0150-
wiązani~ 

1) zezwolić obowiązanemu do utrzymania wo
dy, tudzież jego urzędnikom i pełnomoćt1i
kom na wykonanie robót przygotowaw

,czych na gruntach nadbrzeżnych, prz,yIiiU
liskach i wyspach; 

2) , oddilćgrunt potrzebny wraz z placami ro .. 
~oc:zemi ,i akładowemi dla wykonania opa-
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sek i dbitek, ostróg, tam zamykających i in
nych rdbót konserwacyjnych, oraz zezwo-' 
lić na połączenie tych budowli wodnych 
z brzegami i 

3) zezwolić na: w,ykonanie na brzegu i na wo
dzie płynącej urządzeń pomocniczych po
trzebnychdla robót konserwacyjnych, na 
składanie na gruntach nadbrzeżnych wyko
panej ziemi, żwiru, piasku, drzewa i t. p., 
na przywóz r odwóz tych materjałów, tu
dzież materjałów budowlanych, wreszcie 
na dostęp dla robotników i osób dozo
rujących; 

4) zezwolić na branie z gruntów nadbrzeż
nych materjałów potrzebnych do utrzyma
nia wody płynącej, a to: kamienia polne
go i łamanego, żwiru, darniny, piasku, gli
ny, ziemi, drzewa, faszyny i t. p., o ile te 
grunty nie stanowią .obejścia gospodarskie
go, ogrodów, sadów i cmentarzy i 

5) zezwolić na usunięcie przymulisk i wysp, 
o ile to jest potrzebne dla utrzymania 
lub przywrócenia zwykłego biegu wody 
(art. 16). 

(2) Przepisy punktów!, 2, 3 i 4 ustępu 1 mają 
zastosowanie także do gruntów, leżących poza grun
tami nadbrzeżnemi, oraz do ich właścicieli. 

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

. gruntów. ' 
(4) Właściciele gruntów maJą prawo do wyna

grodzenia, którego wysókość oznacza władza wodna 
na zasadzie ' opinji znawców. Orzeczenie władzy 
wodnej jest zaskarżalne w dro~ze prawa wprzecią
gu trzech miesięcy od dnia terminu rekursu, albo, je
żeli wniesiono rekurs, od dnia doręczenia orzeczenia 
drugiej instancji. 

Arf. 90. 

Przez zajęcie gruntów w wypadkach, przewi
dzianych wart. 89, odpływ wód płynących może być 
wstrzymany tylko ' za zgodą interesowanych. W wy
padkach punktu 4 ust. 1 art. 89 istniejąca wysokość 
brzegów może być obniżona tylko za zgodą właści
cieli nadbrzeżnych gruntów, gdyby przez to wielka, 
woda występowała wcześniej, niż dotychczas na 
przyległe obszary. 

Wytwarzanie i użytkowanie odsypisk. 

Art. 91. 

(1) Obowiązany do utrzymania wody ma ,pra
wo wytwarzać odsypiska i o tyle je umacniać, aby 
się utrwaliły i bez szkody dla wody płynącej mogły 
być użytkowane jako łąki lub pastwiska. W tym ce
lu z mocy samego prawa (art. 9) wchodzi on w po-

. siadanie i użytkowanie odsypisk. O zamiarze wy
tworzenia i ustalenia odsypisk winien obowiązany 

' do utrzymania ' wody zawiadomić pisemnie właści-
cieli gruntów przyległych. . 

(2) Właściciele gruntów nadbrzeżnych mogą 
w myśl art. 9 niniejszej ustawy objąć odsypiska w po

. siadanie za zgodą obowiązanego ' do utrzymania wo-

dy, gdy odsypiska się utrwalą lub gdy roboty ko
nieczne dla ich utrwalenia zostały wstrzymaQe, albo 
wreszcie gdy obowiązany do uŁrzymania . wody nie 
wypełniaobowiązkti utrwalenia odsypiska, a to za 
ZWrotem wartości odsypisk, które nie może prZe-
wyższać wyłożonych kosztów. , 

(3) Przepisy ustępu 2 stosują się także ,do nie
'utrwalonych jeszcze- odsypisk, które wytworzone zo
stały przez roboty konserwacyjne przed . wejściem 
w życie niniejszej ustawy. 

Dostęp do, wody, przewozów i miejsc do lądowanta 'przez 
odsypiska. 

Art. 92. 

(1) Jak długo obowiązany do utrzymania wo- , 
dy znajduje się w posiadaniu odsypisk, musi ' właści
cielowi lub użytkownikowi gruntów nadbrzeżnych 
zezwolić ,na dostęp do wody płynącej i ,umo.żliwić 
jej użytkowanie stosownie do potrzeb gospodarczych 

· z zachowaniem przepisów art. 91. . , 
(2) Gdy odsypiska znajdują się przed przewo

zami, miejscami do lądowania i t. p., winien obowią
zany do utrzymania przyśpieszyć ich utrwalenie 
i postarać się o odpowiedni dostęp. 

(3) W razie wydzierżawienia odsypis·k przy 
rÓwnej ofercie ma pierwszeństwo właściciel i użyt
kownik gruntów nadbrzeżnych. 

Zakaz szkodliwel!o dla ' budowli wódnych użyłkowania 
odsypisk. 

Art. 93. 

Dopóki budowle wodne konserwacyjne będą 
przez obowiązanego utrzymywane, ma on prawo za- ' 
bronić takiego ' użytkowania , przyległych odsypisk, 
któreby mogło szkodzić tym budowloni. . 

ObsieW! i obsadzanie odsypisk przez obowiązanego' do 
utrzymania wody. 

Art. 94. 

(1) Gdy się , okaże potrzeba , obsadzenia lub 
' obsiania trawą . odsypisk, , opjętych w posiadanie 
przez właścicieli nadbrzeżnych, obowiązany do 
utrzymania wody ma prawo wezwać }ch do wykó:' 

· nania tego w Określonym terminie. Gdy w.łaściciel 
nadbrzezny nie spełni tego żądania, obowiązany do 
uŁ:rzymania wody ma prawo sam przeprowadzić ob
sadfenie i obsianie i ciągnąć . stąd korzyści, w któ-

· rym to cellu właściciel gruntów oadbrzeżny<:h: wi
nien zezwolić , na odpowiedni dostęp. 

(2) Użytkowanie winnQ być odstąpione wła
ścicielowi nadbrzeżnego 'gruntu, gdy z:Wród ' ni~po-

' kryte przez użytkowańie kos~ty i przejmie . utrzy
mywanie odsypisk oraz złoży . w razie potrzeby za
bezpieczenie. 

Oiadzanie znaków, punktów stałych i sYl!nałów ,Dę . ,runtach 
nadbrzeżnych. 

Art. 95. 

Obowiązanym do . utrzymania wody, jak 
również ich urzędnikom i upoważniooy,'lIl wolno 
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w każdym czasie osadzać na przymuliskach i wy-
-.spaeh, . jak również na gruntach nadbrzeżnych, 
a. w miarę potrzeby i na gruntach, poza niemi leżą
cych~ ~ znaki kilometrowe, względnie hektometro
we, 1 punkty stałe, zarówno jak i sygnały żeglarskie 
i .inne zriaki. Znaki te winny być tak widoczne, aby 
me ~yły dla gospodarki niebezpieczne. Właściciele 
gruntów oraz użytkownicy mają prawo do zwrotu 
szkody, jaką z tego powodu poniosą. 

Odszkodowania wo~óle. 

Art. 96. 
I o Ue w niniejszym rozdziale obowiąze.k do od

szk<?dowania nie jest wyraźnie nałażony, może być , 
wynagrodzenie za szkody, spowodowane przez ro
boty przy utrzymaniu wady, a tyle tylko. żądane, 
o ile szkodam tym przez zachawanie patrzebnej 
ostrożności mażna było zapobiec. 

Wysłuchanie właścicieli _runtów. 

Art. 97. 

'(1lW wypadkach, wymienionych vii art. 89 do 
95, należy wysłuchać właścicieli i użytkowników od- · 
nośnych gruntów przed rozpoczęciem zamierzonych 
robÓ't, o ile niezachadzi niebezpieczeństwo , 
w zwłoce. 

(2) W razie sporów wydaje zarządzenia wła-
dza .wodna. ·. . 

Wyj,tkowe . poataaowienia dła lortec, kolei żełaznycla 
i dróg publicznych. 

Art. 98. 

. . (1) P~stanowienia art. 89 i 91 do 95 ni~ ~ają 
zastoso;wa:l11a do gruntów, stanowiących przynależ
noś~ fortec, kolei żelaznych albo dróg publicznych, 
o ~e . sprz~ciwiają się temu względy dobra publicz
nego. Czy zachodzi ten wypadek, rozstrzyga woje
woda, o,d oJ;'zeczenia którego dopuszczalne jest od
wołanie do Ministra Robót Publicznych. 

(2) W wypadka:ch · ustępu 1 właściciele grun- ' 
Łów obowiązani są sami wykonać potrzebne robaty 
konserwacyjne według wskaz9wek władzy wadnej. 

Zawi .. żenie przepisów o utrzymaniu wód granicznych. 

Art. 99. 

. O ile traktaty, państwowe lub inne umowy mię-
dzyna;od~~~ .teIll:u się nie sprzeciwi~ją, mogą być 
przepISy nmle1szeJ ustawy o utrzymamu wód czasa
wo ' za~ieszarie przez , Ministra Rabót Publicznych 
na takich wodach płynących, które nie należą wy- ' 
łącznie do Rzeczypospolitej Polskiej. 

R o z d z i a ł II. 

Re~ulcicja wód i ubezpieczenie brzeg6w. 
, ' 

Regulacja ze względów publicznych. 

Art. 100. 

Regulacja wód płynących · i ubezpieczenie 
brze:gów mog't być przeprowadzone ze względów 

, 
interesu publicznego. według następujących posta
nawień; 

Art. 101. 

(1) Przedsiębiorstwo regulacyjne może obej
mować: 

1) stawianie budowli regulacyjnych, pogłębie
nie dla: celów żeglugi, wytworzenie nowego łożyska, 
regulację na wielką wodę albo . 

2) inne ulepszenia, ' wychodzące paza zakres 
utrzymania. . 

(2) Sztuczne wytwarzanie nowych gruntów 
przybrzeżnych i plantacie wikliny uważa się za 
przedsiębiorstwo regulacyjne w myśl ustępu 1 
punktu 2. 

(3) Władza wodna rozstrzyga w razie sporu, 
czy roboty wychadzą paza zakres utrzymania-i pod- ' 
padają pod postanowienia t~go rozdziału. Przeciw 
rozstrzygnięciu władzy może qyć wniesione zażale
nie do wyższej instancji. 

Uprawnienie do regułaclL 

Art. 102. 

(1) Do. przeprowadzenia regulacji mają prawo: 
1) na wodach żeglownych i granicznych-

Państwo; . 
. 2) na wodach spławnych i potaka-ch I gór-

skich ~ Państwo, samorządy wojewódzkie i spółki 
wodne; . 

. 3) na innych wodach publicznych - PaństwQ, 
spółki wodne, lub inne korporacje prawa pupliczne
go, oraz spółki obowiązanych do utrzymania wody, 
albo jej brzegów, które powstaly przed wejściem 
wżycie niniejszej ustawy na macy dotychczasowego ' 
ustawodawstwa, albo na podstawie postanowień 
statutowych lub regulaminowych, albo też zostaną, 
utworzone po , wejściu w życie niniejszej ustawy 
(art. 82 ust. 2) wreszcie utworzona dla regulacji spół
ka wodna na przestrzeni wody, położonej w jej 
okręgu. . . 

(2) Ustawy wojewodzkie mogą powierzyć 
przeprowadzenie regulacji i stojącego z nią w związ
ku ubezpieczenia brzegów związkom ' samorzą
dowym. 

Obowlltzki przedsiębiorcy. . 

.A,rt. 103. 

(1) Przedsiębiorca regulacji mil obowiązek 
w1~onania takich urządzeń, które są potrzebne dla 
ochrony gruntów, budowli i zakładów przed niebez
pieczeństwem i szkodą, o ile urządzenia te ' dadzą 
się pogadzić z przedsiębiorstwem i gospodarczo 
usprawiedliwić. Przedsiębiarca winien także wyko
nać urządzenia, wymagane w interesie publicznym . 

. Do tych nalężą spowodowane przez regulację zmia
. ny na ' dragach publicznych i znajdujących się na ni<:h 
mostach. Obowiązany do utrzymywania drogi lub 
most.u ma, z zachawaniem ciążących na nim z mocy 
speCJalnego tytułu obowiążków, w takiej mierze 
przyczynić się do kosztów, w jakiej wskutek zmiany 
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zabSlutędtił wyd~tk(Jw, ~t6reby in,aczej ponieść mu~ 
siał dla spełnienia obowiązków utrzymania, 

(2) Gdy skutkiem regulacji należy się spodzie
wać szkodliwego oddziałt~ahili na prawa osób trze
cich, mogą one żądać wykonania urządzeń, które by 
"Tltlitcitlł, 8zkdtłliWe slUitkł. PUdPł~ iett stosuJe się 
także do zmiany odpływu, zmiany stanu wody kt6-
r!by 6gtl1ni@źftłli pfa~lł ińil'Qb do \\ludy lub nara
talła 6btie jtitttt1 f1~ ~zkdtłę, \vteiltciedci utrudhi~
nia w spełnianiu przez iłiI1yeh obgwiątku utrzyma;. 
IiHI iVtitły i btzd~6W. 
.. (3) Za szkodę nie uważa się zmiany stanti wo-

d, gtłiftłow@ł l ltIy reJttl!til., f.ff~@prgW;1dża się ce
l~m Hiyskatdił dtłpł~u dlA zWykłego odwodnienia 
gtunt6Wj Ella kt6fydt natt1talhyth bdpływetti jl:!st re
gulowana. woda płyną'ca. 

(4) PH~d~ięłH6f'M 9bdWł~!flby l~st źałożyć 
i iitdyn1ywać Ui2iĄdz~filal j~łt db~M-Wać'j~ wodbwska.;. 
ź6wj ślanu woay !iunł,tJwej ł t 15. ala stwietdteniai 
dY i +;; j~)deli gtft.fit~~u:!h 8t klJdy Zd~tał1 wyttądztine. 

(5) Jeżeli Państwo urząthd łHISyp przed linją 
brzegu dla wybudowania drogi lub ścieżki holowni
~z~j . lub d,la in~Ich, geló!". ,wiJln? poprzed~im w.ła
sClclelom brzegow łub uzy!kowmkóm w mIarę, Jak 
tego wymagają ich interesy .gospodarcze, zabezpie
czyć w dotychczasowym zakresie dostęp do wody 
i możRoś~ jej uiy:t~owania. . 

(6) Przedsiębiór:ea obowiązany jest · także 
utrzymywać wYm~eniOIie powyżej urządzenia, o ile 
ten ciętar . przektac:aa za.ln:es istniejącego . dotych
czas obowi~z,kti ,właś~ide1i gruntÓw i zakładów oraz 
uprawnionych do utrz1niywania istniejących i te
muż celElwi służących urządzeń. 

Odszkodowui .. 

, Att 104. 

.. (t) O Ile W wypa.dkul prtewfdziatlym w ustę-
pł~ ~ lUb 103. WyIlti~ttit:fttł! ttHit ufz:\dzenia nie da:
dzt( ~ilł pdgodzi6 z :pt~l!dsi~biotlltWetn lub gbspbdat
c~/j ti§}jta.1Vi~dliWłć l . itl5łkt1iętf śtltddliwem działa
IUini mo~~ ~'idAć tsdA!kotltjWAi1ia. Z pdwddu narU
szenia prawa, o ile nie chodzi o prawo do wody pły
nĄ!;H!} , łtIo:!e óri rÓwni" łprtł!~łWiać się regulacji. 

(2) Odśz'kdddwałlłłf rlibfe pól@:gać 'M petjo
df~iii1f!h ś"'iadt1źinilch, pUft'm fhtiiJ~ być ząstrze
żone ponowne jego oznaczenie i odmienne ustal e
nie w pewnych okresach czasu. Na poczet ódszka;' 
dowania ' winna b1' wliclłonl kstiyść, jaką upraw
niony osiąga z przedsiębiorstwa. 

Art. 105. 

, Z, powodu ,zkodHWej ztnia~y oapływu luf:> sta-
DU woay gruntowe'l Ż pdwud1i utrudnienia tItrżymy
wabia wedy płybącej 'ąb jej btz~gÓWi oraz z powo
d~ e21's~wego naruszenia . praw użytkowania wody~ 
ods21~odpwanie moie być wtedy tylko żądane, gdy 
~J!koda Jest znaozna. 

U'uwanie od.,.,łłt.. . WJap l WJ.iał.Cy~h Lrze,6w. 

Att. 106. 
(t) ~e'1i te) jle.t według fJ1anu potrzebne 

(uł. 108)j ptzldSutbiutla j •• t uprawniony spędtić 

wodą lub w inny sposób uSl!nąć przymu1i~ska i. odsy~ 
piska wszelk~ego rod~aju. skały, wy.sp.y i wjsiiiiąc. e 
brzegi. Qdszkodowanie może być tylko wf~dy, wy:. 
maganel gdy szkoda jest znaczna, · o He . zaŚ chod~i 
o przymuliska i wyspy, leteli właŚciciele p'o~iaaali 
je dłużej niż lat . trzydzIeści i utywali icH pod 
uprawę (att. 16). . .. .. . . 

. (2) Ohsadzenie, zadarnienie tub ihne , uIhocnie-
nie gruntów, któi'e według planu regulacyjnego ma'; 
ją być usunięte, wymaga zgody przedsiębiorcj. . . 

(3) Przy wyktJnaniu robót winien przedsiębior
ca unika'Ć zeszpecenia krajobrazu, o ile to da się po
godzić z celem i gospodarczem założeniem p'rzed-
siębiorstwa. ' . 

SLóSiunki piiaW'n8i Mięciz>, pfżea~ęłJiorst*~ib tlłihtIietfS. 
. ił własClclelatni iruntó'W. 

Att. lOt 

(1J Postanowienia art. 89 do 95. określające 
stosunki prawne ittiędzy ' ohbwlązafiyfil do utrzyma
nia wądy a właścicielami gruntów, mają być odpo
wiednio zastosowane do stosunków prawnych mię
dzy przedsiębiorcą regulacyjńyni a włilscit!łelami 
gruntó~v. " . 

, (2) Pozatem właścicieli! grunt6w nadhp:e*
nych obowiązańi są bez odszkodowania na. żądlłnte 
przedsiębiorcy usunąć lub zezwolić na' usunięej~ ~zi .. 
ko rosnących drzew i krzaków, ktQfe pri@s~łtadza-' 
ją regulacji, a według planu muszą być usurl-ięte. 

Z~iwlehlzlDle prbliktb . t"łullłfJleilOi 

Art. lOS. 
(t) Przedsiębiorca winien przedłożyć projekt 

regulacyjny wtaz z bbjaśriietihiłri Władi!)I Wodnej, 
która po ptzeprow,adz~tliu Clocł1bdietiła ~ldlt ófze~ 
cżerlie o dopuszcżalności pl'zedsi~\jibtstw4j brii oB 
do zarżutow i rosżczed interesdWattytli i Ułwi~ftłił 
projekt.. 

Przy roboŁach regulacyjhyth, pócleJłnoY.r4tiYł:B 
n~ podstawie Ptojeld6~, żatwierd~6fi,eh pti~t Mł", 
hlsterstwb Rbbot PubIJbzriych, odpada poftzel1a za
U..ierclżahia prbj ekttt prtei włatłzę w8dfii{. . 

(2) W ' razie ptittżeby mote wład:ta w681łi f.@4 
zwolić na zmiany zatw.ierdzonego projektu. 

Wytyczeflle llnjl brzel!u. 

Art. 109. 

.Przed rozpoczęciem robót regutacyjny~h w(Ji
ąa władza wodna ustalić i żamarkować granicę ini,
dzy łożyskiem. wody a gruntami n!ltłbrzein8fDi (linj, 
brzegu) w mysI art. 6, oraz wyda<: or?,ec2enl~ co de 
zarzutów i roszczeń interesowanycH właŚddeIi grwi-
tów. . 

DopuszctaltlCi§ć iądAtll1 tiU4t1te6, iapobleia'lłc,tb szkodzi .. 
lub odszkodowa.nia po zatwierdzeniu projektu. 

Art. 110. 

(1) Dotknięty szkodliweu{ działarue1f1 refulacji 
mate nawet po zatwierdzeniu prójektu ż,daĆ W Dly" 

.." 
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lift: 103 dd t (jS wirltkśł~rttit ł lltrtyffiYWilniii, titz~dtfiłJ 
l>ąiH tdi ' ddś:ikódo«riHła, ch ' bil, ze łes~cte przed 
uf1fjWein ter1riihh, pi'i~i włttJzę wsIM:di:ne~81 siltCl;'; 
dlHv~ tlziałanie I1tzewii:1źhił ltih pfzewiaiieć lWI Wł·: 
tlłt!ff, ' ~ przed upływ~m tegt:1 teHiłHiil file spf2eHwi~ł 
się regulacji, ani nie stawiał żądań w prze-dniWĆie 
wzniesienia , urządzeń, lub odszkodowania. Z powo
du , upłyWii tetniirlu nie gaslIą pteteMje/ ~(fJ poszko
dowany udowodni, że dotrzymaniu terminu stanęły 
na przeszkodzie siła wtisza hib nie dające się uchy- ' 
lic wypadki. 

- . . (2J PreŁerlsje o wyna,gfódz~tlie sikSd przeda
wniają się w ciągit3 lat od , chwih, kiedy pOSzRo.4o~ 
~ariy .dC?wi~~zi~ł s!~, . *~ . s.~.k_óą~iw;e ".~zla.~n~~ .~lls~ł\.: 
PJl~, pbzatem są wyłduqone, Jeśh Iile ,.zostam\, pód;. 
rltesióne w prz~ciągu 30 lat po WYKot\czeruu , H~j 
c,zęŚći przedsiębiorstwa, która $pow&dow,iiła: s,iko; 
dę; , Czas ukończenia posicz~goliiyli!li roBót Wińi~ii 
byĆ vi odpowiedni sj>osóh podany dd piibiiĆiiiej Wia
domości przez władzę wodną. 

Rozkład koszt6w. , 

Art. 111. 

,: , ' (ii' \tfłdddele gtUtit6*. rliidhrielnytb ;t>itHil 
tii§cł€, prź~dsięhiorć:y t~gulacJł ~Łd~ówiiy ,datek dd 
k}it6'\\t, iibezpiecżenia bti~g6w, o i1~ tb tiheipi~cz~" 
nr~ Wedł4.g ~iatWietd1oi1egb p111rliI ł~si ,p'diri~brt~ dll 
utrzymaiiia, zapewniE~hia, luB pdprllwi~hia tidpłYw.H 
wody płynącej. , I;)atek pie może prz,ewyższać lttł li 

rzysci, wypłyWających , dta «rtaścł~hm z tał)@Zpie
czeiiia ich gruntó-W fiadbtźe!ł1ydt ' 

, , (2) Przepisy ustępu , 1 tt1a:ją taltł~ 6df)bwiednie 
zastósowanie, gdy tih~zpietzehie " tria bYĆptzepro
wadżone . poniżej linji bt:ze~ti, by ~~ts(1bł~c wstrzymy
waniu ,ddpJywu pfi~i obr.yw<iłił~ jjfź~~ów. 
, . (3) Gdy przeż regiilację- ,w6dy pł~HEtt:eł obo-

wiązarly do iiitżymaniA z,ost~iH~ iWblti' otiy od tego 
obowiązKu, wiiiien on lIiśl:ić ptiM~ł~błbrey datek 
'Y!, " wr~9~,ości , korzy,~~i, ., ~ypły;\VająceJż~ t~olnien!a 
od, Clęzaru tittzymyWapltl. Da.t,~lt " {eln nIe mo ze 
przewyższać przeciętnej tiakłat1ów bi~z~Ey'th, jakie 
ayły p6trzl!bt1~ i jakie riiu~ła:ł t>dfiósłć· dóŁy~hcifisowy 
óbt7wiĄ2arty do htritm-yw'aftHi Vi 6ł~gu ,8śtiHflićł1 10 
HH I5tzed regtilaćjąi i móz~ by~eałIłdWłeić! ~pł!t!fj-
ny złożeniem 25-krotti~gti daŁłS:tJ rdćltie!o~ , 

Zasiłki z fundulz6w publicznych. , 

Art. 112. 

' " (1) ~Uelł regujatja na~łada na ob!>'Vil\łitnege 
takie ciężary, któfe ni~ stoją , w depdwiednitn: ~t()", 
Sbn~u do kOI'ZYŚcl, lub któryeh . obowłąza.ny nie je~ł 
VI stanie pohieść, przymus regulacji J~st dap.u8E~zftł .. 
ny, jdeli Państwb i sarhdr~ąay wojewódzkie przy
czynią się odpowiedniemi datkami do kosztów. 

(2} W)"StJk(jŚć zasiłków z' Sbrbti Państwa 
i 21 ftHHlu~t6w wtjjlwódiKich OZłJadt_ osobne ust.~ 
Vly państwowe ' ł wojEłwOŁb~ifj . 
" ; {3) ZUił~lt Piu'tAhvA hł@ dlan tiyć filłiilłjU1 id 
z~iłku samorząduw{Jj~w6dilłił!~d. " 

14Hł 

:R oz ,hl i A l , III. 

, tJćhrona od ~ow,o,c1il. 

PgHo);fl. o.,aaićlellła w . o~szarze prteptywa wfetkiejwoK't.· 

Att 113; 

, (1J DUł o'ldif'btif' 'm:1 pttWbdlii wl5łiiJw~dzłta wła
dif liaifiitil~tflicji ogóln~j ttłóze \VytlaWclć fOzpl1rtl\:" 
dłłriła.; ittdcą łłHifybl1/ , 

ił) łfioib Htć hcźyłiłtJtie zttle!fH~11i od tezwo'" 
letiła lVłlidzy wddn~1 I istatlc.fi: ' 

1) pogłębianie powierzchni ziemi w przekro:" 
ju przepływu wielkiej wody, jak równieź, 
wydobywanie gliny, żwiru, kamieni i in
nytlh materjałów z gruntów itadbrzeż,;, · 

. n,ycJ1, a w miarę potrzeby i i dalsżych; 
i) óbta,dzttnie-drzewami i krzaka.mi gruntów 

wodnych od zalewu pn:ez wielką wodęi 
które jednak są narażone na podmyCie; 

b) władza wodna I instancji może zakutać: 
l)składariia w przekroju ptzel'łyWu w~el- , 

kiej *ody mułu; ziemi, piasku, żużli ; . ką
mieni, drzewą i innych materjałów; któ": 
re mogą odpływ wody utrudniać; 

i} wtttlszania ziemi prze!: , orkę ; karezowa- , 
nie, cięcie darni, wypasanie i t. p. na 
gruntach; leżących w riurcie wielkiej wody; 
jak również na gruntach nadbtzeżnych. 
" -W miarę potrt~by i na d<ilsźych; '" 

3) ttttWan:ltt gtuntów nadbrzeżnych do skła
d«nilt, wydągania lub staczania drżew;!; 
albb łnnychpizedmiotów; jak również diJ' 
pdJenili bydła, ó ile osobne urządzenia 
nie wykluczają szkody; 

~} na polec~nie powiatowej władzy admini
strat:ji ogólnej właściciele gruntów , będą 
r;jbowiĄzani bez ptete~sji do odszkoclowa
nili bĄdź sami usunąt, bądź zezwolie, M , 
u!iuitilłei~ 'Ił prtekfojti przepływu , wie:Jkiej 
wody dziko rosnących drzew i krzak6wj 
zaś poza tym obszarem wszystkich tych 
drztW i . kr~ak6wł ' które są narażone ' na 
wpadnięcie do wody lub wyrwanie, 

(2) Wydanym wmyśl u~tępu 1 zarząqzeniom 
ni., podlegają zarządy regulacji wód publicznych, ani 
2J,rt&l'dy wał~wl 'puywykonywaniu swych ,Upraw .. 
ńłefl blł'łby 'Wałami a wódą płynącą, " ,. : :' 

Vltl1m_ld. wollted<l ob~zaru .. lewo. 

Art. 114. 

(t) Na wodach płyhącyth, które riie śą ohwa .. 
ł6Waftc! tli łlitlką wodę ; włil.dża wbdrta II instancji 
oznaczy obszar zalewu, w obrębie któregb B~ipo" 
iW6linHt Włi,8z1 -W6df1~J I itistahtji nie wolno bę
dłł@: 

t) f56dnb~lć ptiWieitchrli terenu, tudtież WzttÓ .. 
:sić; rotśitttać i '. prt~nósić wystających had 
~~wić!f~t~,~ią. tie~i _iirżą~t~n (!!robel, wa
łów; budynkowi ffiutów 1 Innych budbVlH. 

' e@~ł~liił I'OlbWydi, b~rbdień, plantacji 
drzew i krzaków i podobhych urżądzeó); 

2) t!ałktn~i6ie , llił:l tt~§tiówó , usuWać gtobel, 
Wiłó\v l , lYifi fibćłbbfiy~li Wthi~sie4. . ' 
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(2) W ważniejszych wypadkach ma władza wo
dna I instancji przed wydaniem pozwolenia wysłu
chać urząd techniczny (meljoracyjny}, obowiązany do 
utrzymania wody, zarząd spółki wodnej (związku 
wałowego), względnie zarząd regulacji i ,obwałowa
nia, oraz wnioskodawcę, nadto zaś ogłosić publicz
nie termin do wnoszenia zarzutów. 

(3) Na zastosowanie środków ochronnych w na
głych wypadkach na czas trwania niebezpieczeń
stwa nie potrzeba żadnego pozwolenia. Gdyby je
dnak te środki miały pozostać na stałe, należy po 
usunięciu niebezpieczeństwa uzyskać pozwole-nia. 

Ad. 115. 

(1) Odmowa udzielenia zezwolenia ' na zasto
sowanieśrodków ochronnych (art. 114 U&t. 1) lub 
połączenie go z zastrżeżeniami i ograniczeniami mo
że nastąpić tylko ze względu na ochronę od wielkiej 
wody. 

(2) Zezwolenia na wzniesienie urządzeń nie 
można odmówić, gdy szkody, jakich z powodu ' od
pływu wielkiej wody należy się obawiać" zostaną 
wyrównane przez inne ulepszenia na koszty pro-
szącego. ,, ' ' 

(3) Jeśli nowe urządzenie ma być ' wzniesione 
w miejsce istniejącego, a odpływ nie dożna przez to 
większych przeszkód niż dotychcząs, ' zezv.;olenia 
inożna odmówić tylko w razie wniesienia sprzeciwu 
i tylko za odszkodowaniem. Odszkodowanie ma za
płacić ten, kto wniósł sprzeciw. Odszkodowanie 
określa władza wodna; Orzeczenie jej w tym ostat
nim . przedmiocie może być zaskarżone w zwykłej 
drodze prawa w ciągu 3 miesięcy od dnia dorę
czenia. 

(4) Władza ' wodna może wydać orZE:iczenie, że 
pozwolenie co do niektórych urządzeń, wymienio
nych vii art. 114, ze względu na ich nieznaczne od
działywanie na przepływ wielkiej wody hie jest po
trzebne, lub może być udzielone z zastrzeżeniem od
wołania. 

Usunięcie przeszk6d w odpływie wielkiej wody. 

Art. 116. 

(1) O ile dla ochrony od powodzi jest potrzeb
ne całkowite lub częściowe usunięcie wzniesień po
wierzchni ziemi i urządzeń, wystających ponad po
wierzchnią (wałów, grobli i innych wzniesień, bu-

. dynków, murów i innych budowli, cegielni polowych, 
ogrodzeń, plantacji, drzew i krzaków i podobnych 
urządzeń), które wstrzymują odpływ wielkiej wody, 
może być przez władzę wodną przyznane prawo wy
właszczenia. 
, (2) Gdy prawo wywłaszczenia zostało przy-

znane Państwu, lub związkowi komunalnemu, mogą 
one pociągnąć do udziału w kosztach przedsiębior
stwa właścicieli gruntów i zakładów, jak również 
związki . i korporacje prawa publicznego, , wmiatę 
korzyści, jakie im usunięcie przeszkód przyniesie. 
Na wniosek przedsiębiorcy ustala wysokość udzia-

, łu ' władza wodna. 
(3) Gdyby . usunięcie przeszkód w odpływie 

wody obciążyło nadmiernie spółkę wodną, związek 

wałowy lub związek samorządowy, które są 000- , . 

wiązane ' do utrzymywania wałów. ochronQ.yc.h"przy ... 
czyni.ć się ma do pokrycia kosztów Państwo . i sfi:m<>, 
rządowy związek wojewódzki. Udział Państwa n~e 
może być mniejszy od ' udziałusamorząduwoJe~Ódz,:, 
kiego. . ',' .' 

. ~ .. ' " 

Bu~owa wał6w ochronnych. Związki wałowe. 

,Art. ~17. 

Celem ochrony ' od p'~~od?:i . i popierania ~~i~ 
nictwa mogą być tworzone związki wałowe . dla, bq: 
dowy, przedłużenia, podwyższenia i utrzymania wa~ 

' łów, oraz urządzeń ubezpieczających, ' osuszających 
i nawodniających przez właścicieli gruntów, które są 
narażone na wylewy. Postanowienia części piąte~' 
niniejszej ustawy mają zastosowanie także. do .. two~ 
rzenia organizacji i stosunków prawnych zwiążkÓ~ 
wałowych. 

Zarządzenia dla ochrołlY wał6w. 

Art. 118. 

(1) Władza wodn~ jest uprawniona ograniczy~,· 
lub całkowicie zabronić . t.akiego użyWania w,ałówJ 
,któreby zmniejszało odpornoś,ć wałów. , Kto. ,pq:ez ; 
to byłby naruszo'ny w wykonywaniu przysługuiące
go mu prawa, może żądać od obowiązctD€fgo do utrzy
mania wału odszkodowania. ,W ' szczególności nie 
wolnó: ' . " 

a) przejezdża~ ' lub przepędzać zwierząt przez 
wały w innych miejscach, aniżeli do tego 
przęznaczonych j , . , . 

b) skopywać, ' przebijać i zasadzać drzewa~ 
lub, wikliną wałÓwj " 

c) paść zwierzęta na skat;pach wałów; , " 
d) kopać doły . dla dobywania , gliny, ' piaskU. 

i t. p., zbiorniki ' wody (sadzawki) i studnie 
w odległości do dWl;1dziestu 'metrów, od sto;' 
py wałówj . . , 

e) orać ziemię bliżej, aniżeli dwa metry 'po ' 
. obu stronach wa,ł~wj . 

,(2) W b. Galicji obowiązują , ustawy , krajowe 
o · konserwacji obwałowania Wisły, tudzież regulacji 
i. obwałowania jej dopływów, w b. dzielnicy pruskiej 
zaś statuty związków wałowych;' 

OboWliązld właścicieli ,runt6w • 

Art.119. 

(1) Właściciele g~wntów, należących do zWią~
ku wałowego · i gruntów, , znajdujących się między 
wałami a wodą płynącą; są obowiązani do ódstąpie- ' 
nia za odszkodowaniem gruntów, potrzebnych ' pod 
urządzenia 'wałów i należących do nich urządzeń _ 
zabezpieczających, odwodniających, i ' nawodniają-
cych. , 

(2) Właściciele gruntów ': mię dzy wałami ,a wo
dą .płynącą winni poddać się ograniczeniom własno
ści, potrzebnym do budowy i utrzymania wałów 

. i należących do nich urządzeń zabezpieczający-ch. 
, odwodniających i nawodnjai-ących. : . : . 
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.~ . -,/' (3) Właściciele gruntów, należących do związ
kU'-wałowego, oraz gruntów między wałami a wodą , 
płYnącą, , muszą zezwolić na branie z ich gruntów 
rdlnyehi leśnych, tudzież z ' nieużytków i wód, ka
mienia: polnego i łamanego" żwiru; darni, pia~ku, gli
ny .oraZ' ziemi, potrzebnych do budowy ,i utrzymania 
wałów oraz urządzeń zabezpieczających, odwodnia-
jących i nawodniających. ~. ' 
, . (4) O potrzebie i rozmiarze wywłaszczenia 
i ograniczeń, tudzież o· odszkodowaniu orzeka wł;:t
dza wodna. Orzeczenie władzy wodnej w przedmio
cle dkreślenia wysokości , przypadającego ddsżkodo
wahia mofe być w ciągu , 3 miesięcy zaskarżone 
W ' zwykłej drodze prawa~ , 
, " (5) O ile w powyższych wypadkach statuty, 
i-stniejących jtiżzwi4zków wałowych zawierają prze
pisy , odmienne, ' ilależypostępować według tych 
przepisów. 
~ ~' :' . 

, , 

Przejście własności wału na związek wałowy,' .. 
Art. 120. 

Jeżeli związek wałowy obejmie utrzymanie 
istniejących już wałów, przechodzą one na jego 
własność z chwilą udzie1enia, pozwolenia, albo wy
dii:ilia statutu. Statut może postanowić, że użytkowa
nie , wałów pozostaje przy ' dotychczasowych właści-
cielach. . ", 

Obrona wał6w. 

Art. 121. 

, " (f) Gdy ~ały podczas wielkiej wody są zagro
:lone; wszyscy mieszkańc'y zagrożonych, a w razie 
potrzeby i sąsiednich miejscowóś~i, obowiązaąi są 
na zarządzenie władzy wodnej dać bezpłatną pomoc 
'do robót ochronnych J dostarczyć Qa miejsce po
trzebnych narzędzi i śi-odkpw transportowych. 
" ' (2) Władza wodna może w tym wypadku po.! 
,trzebne zarządzenie natychmiast w czyn wprowa
dżić przez zastosowanie środków przymusowych; ma 
ona prawo żądać dostarczenia wszelkiego rodzaju 

:materjałów przydatnych. do obrony przed niebez
pieczeństwem z zastrzężeniem wyrównania między 
óbówiązanymi i zwrotu sz'kody. Przedsiębiorstwa, 
utrzymujące wały (wojewódżtwa, powiaty, związki 
wałowe i sp,płki wodne)j są obowiązane do zwrotu 
szkody. O wysokości ocl$zkodowania ' orzeka w ra
zie sporu władza wodna. Niezadowoleni z jej orze
czenia mogą w ciągu trz~ch miesięcy od daty dorę
ązenia orzeczenia udać się na zwykłą drogę prawa. 

lo Odbudowa wału ni. należąc:ego do związku wałowego. 

Art. 122. 

(1) Gdy istniejąsy już wał, który służy dla 
ochrony gruntów większej liczby właścicieli, a nie 
'należy do żadnego związku wałowego, całkowicie 
lub częściowo Z'niszczej~, albo zostanie zburzony 
przez siłę żywiołową lub szkodliwe działanie, wła
dza wodna może na wniosek jednego z interesowa
nych, . a w razie p~~licznego niebezpieczeństwa 

z urzędu orzec, że obowiązani do utrzymania mają 
:wał odbudować w ' takich wymiarach, jakie przed
t~mposiadał. 

, (2) W ten sam sposób może przy takich wałach 
być nakazane obowiązanym podjęcie środków, po
trzebnych do' zapewnienia utrzymania wałów w do
tychczasowych rozmiarach i stanie. 

(3) Gdy zachodzi wątpliwość lub spór, kto jest 
obowiązany do utrzymania wału, można tymcz~so
wo zażądać świadczeń od tego, kto wał dotychczas 
utrzymywał, .gdy zaś ten nie może ponieść takiego 
ciężaru, od właścicieli gruntów, 'które, według uzna
nia władzy, wał ochrania. Ten ostatni przepis ma 
być również zastósowany, jeżeli obowiązany do 
utrzymania nie jest w stanie ponosić tego ciężaru. 
Jeżeli pociągnięcie właścicieli nie może tak szybko 
nastąpic, winna gmina na wezwanie zaliczyć koszty 
utrzymania lub odbudowy wału. Gdy kilka gmin 
jest interesow:anych, należy między nie odpowiednio 
rozłożyć koszty, które mają być zaliczone. ' , 

(4) Pociągnięci tymczasowo do utrzymania lub 
odbudowy wału mają prawo dochodzić swych pre~ 
tensyj do , zwrotu datków lub wartości świadczeń 
w drodze sądowej przeciw obowiązanemu do utrzy-

, mania. 
(5) Wymienione wpoprzednic'h ustępach' dat-

ki i świadczenia są ciężarami publicznemi. , , 

Zapewnienie budowy i utrzymania wału, nie należącego do 
związku. 

Art. 123. 

Gdy ciężar budowy wału, nie należącego ' d,o 
związku wałowego; został tymczasowo uregulowa':' 
,ny, ·ma być utworzony związek wałowy dla ustal~
nia przyszłych świadczeń, chyba że w drod~e do
browolnego przyznania lub w drodze prawa ozni!:. 
czony został obowiązany do utrzymania, który p6':' 

, siada dostateczne środki. ' .. ' 

CZĘSć CZWARTA. 

o wywłas,zczeniu i prawach przymusowych. 

Wywłaszczenie. , 

Art. 124. 

(1) Na rzecz przedsiębiorstwa, ktqre ma na 
celu osuszenie rowami lub drenami i nawodnienie 
gruntów, odpro~adzenie wód zużytych, dostarcze
nie wody dla celów gospodarstwa domowego. . lub 
przemysłowych, wyzyskanie siły wodnej, regulac.ję 
i uspławnienie wód płynących dla statków lub' tra
tew, budowę kanałów żeglownych, urządzenie prze
wozu, ochronę od powodzi, o ile nie może być inacze.j 
celowo lub tylko z niepomiernie wysokiemi koszta-

. mi przeprowadzone, a oczekiwane korzyści znacznie 
przewyższają straty - mogą by~ ustanowione za 
słusznem odszkodowaniem stosowne ograniczenia 
(służebnośCi) i obciążenia prawa własności gruntów 
i ,wód płynących, potrzebnych do wykonania przed-

. siębiorstwa, a gdy to do osiągnięcia celu jest nie do
stateczne -- muszą być odstąpione potrzebne grun-
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ty i iAne ni~ruchomości, urządzenia i "akłady, .. _:
,wa, wreszci~ uprawnienia wodne, ktM. mają JUniej,.. 
sze znaczenie gospodarcze, niż udzielił J~ J1łajĄe' 
pozwolenie. 

(2) Przy wymiarze odsz~odQwania nie a.ą.letf 
uwzględniać tych stosunków, co do których jest wf
poczne, że spowodowane zostały umyślp~e, ~~y tą:
dać wię~szego wynagrodzenia. Wartośe s,'l';c,zegql
nego upodobania, tudzie~ WZl'O~t wąrtoś~i pt'zed
miotu wywłaszcze~ia z powoąu zami~rzopego pł'~e4-
siębiorstwa wodnego- nie ~ają być · br'ane V94 
uwagę przy oznaczeniu ods~kod.owapia: ' '. 
, . [3) J eż~li . pr~edsiębio.rstwl? Hl~ ątt ce!!:1 "P(fYr 
c,;?:aJl1e opwodmemę gruntow, cllil ~~óryc:1! 'Y9~~ 
plynąca stanowi odpływ naturalny, P:r!Z~d.sięh.ipr~f!. 
nabywa wrp'z z ustalenierp. praw,a, wspoIlłąią.,Q~~p 
'fi ust. l, jednocześnie prawo obni*eą~ą. ~wie!~i~,9t~ 
wop'y na odnqśnej przestr:ze?i, lup p<?dnie~~ęp~a SO 
przez wpu~zczenię \Y o dy, !=> il~ prze~ t9 ' ~fląnę l!!N~ 
ł?:koąy prócz zmiany stan1f wqd g!lJP.t~'fIYfh ,qie zo
stilPą .spowodo'wane. po wyną.grod.~enją#If!?ą i ~tffl!! 
wywoJanych wyłą~znie zmiaIfą stanH 'Yo~ gr~mtp: 
WY9P, przedsj~biorca Qie jes! obowją~fł9Y' 
.... (4) Gdyby przeprowadzenie wody zan~.~~y~ · 
.$ZCZonej mi.alo po~odow~ szkody J9P lł~ią~liwości 
dla właścici,eli gqmtów, winnQ by~ ijąlt-4tę~~11~()f)f 
zapomocą zamkniętych, ' szczelnych przewodów. 

t5} D potrz.ebie, rpuJliąn;~ i cpdj:.ą,ju ~łm,lt8R:' 
ści lub odstąpienia grunt.4w i nieruchomości, tudzieZ 
o wysokości odszkodowania orzeka władza wodna. 

Art. 125. 

(1) Po.stą.nowięni.4~rt. p,* me ~ąją !;ł{'W~R:
wania qq bt1Qyp.}<4w, PfNJ.wqr~f, Iłgl'QdqW ,i ę~~9t!-1' 
rzy, obowiązek zaś zezwo)gnii} n~fJ~~8Pf9W.!d-~p.:, 
nie ' ,kanału dla nawodnienia lub odwodnieniagrun
tów, zaopatrzenia w \yQq~ 41~ P9trzeb domowych 
lub przemysłowyeh, lub edpre-wadzenie wód zuży
tych przez takie reaJności, ogranicza si~ do z§!ZWO

lenia na przeprowadzeałe wod~ · .w za~kniętych 
szczelnych przewoda~h. 

[2) Na wyjątki od powyższego przepisu, gdy 
chodzi o przedsiębior,st)Vo Państwa, lub samorzą
dów, lub gdy przedsiębiorstw'o leży w interesie pu
blic~l1ym naJeży 111:yskać zęzwplęAJ.~ wpj~wądzkiej 
wladz:y admiąt5-tracji ogólnej. 

Ąrt. ~~6. 

(1) W wypadkach, wart. 124 wyząieniony,cą,.. 
,noże właścicieigruntu żądać, by prz~dsię~ior<ra zą~ 
miast ustanowienia słlłżebności pai}ył ,o,a wł.~~!'J.o~ę , 
'potrz~bne dla urządzeń ~runty. -

(2) Gdy pQzostala część grunł!l ni~ rnC);'~ Pyt 
celowo według swego dotychcza$p~ego pr~.e~m~e'!' 
Ji.~a używana, : Ip.O~~ wl~c~cjeł ~cJ.,a9 'wykJłoP~~J}~ł 
. ~ałę~o SrunŁ\&o 

Q4~wPłł lu!» ,*~j~ęie pr~włl P1ętr~e~ ~o.cły . ~ 1"zJ%lędu 
H bJ~.~ ,pl"1F,h,,. ~"b ~,~lu~ 

, ~' '," 

Ar~~ Jf?~ 

fHWa ph;t,zeniil vm9Y mQgą ?YĆ JJ.4 ~.ą9fl.h~ł 
i1;lt~!~~PłYfłQf~h ~ . pPWP~h1 p'Fzślw,aią.Jący,ch ~~H[Ś,y} 
dla rolnIctwa {ub zeglugl oQę~r~m~ l~b ,Qgr<l,n~~?:Q1ł~ 
1ą p~~~p4pwaą~~m~ P9~wQteI}i~ ną p1ętT?e.łł~e wo
~y p19,~~ PYF W wy~J ~;rt, 63 cpfq~.lft~ ~ub Qgr~mfU:?Jler 

W.P,q!" ~Ył~9W~JJi~ ąr1i,ą~~~ ~9 ątJwą~RhIU! .• ~ ~~w~4~i.~", 

Art. '1~8. 

. {n rr~ę4~i.ębWrcv JJr~~d?:ęp do op~p4nieniil 
1łf!JlltqW, 1!:lp. 40 ' ,q~Pf,(łWij.d?:~ni~ w,ód 1:ani~c~yą?,9łi9: 
~fFP, p~p~~zaw. ~ą ~.ełWp1if qa... wsp~lnę »~yt.kQw9,
Ole tych urządzeń osobom trzecIm, gdy on~tH~ m9r ' 
gą tego celowo przeprowadzić w inny spOSÓb),llb 
tylko n~W~?ę.m Wi~1~jc4~!=>s~!ów, gqy pr~::y , lem 
użytkowanie lub ruch zakładu nie zostaną Cllaprzed
siębi'orcy istotnie naruąf:9nę i. nadto, gdy osoby trze
cieprzyjmą na siebie odpowiednią część kosztów 
Yfj:ą~~~J);ą i j~~$ ».trzym~.l}j~, wy~ą.~mdz~ f'r~edsi~- ' 
~nQrcy ~z~'p4y, Jił~~9Y . pIu 'ł'ąp'plq~ lf~}i~PW~HHę 
mggł,q Wyr1!!4ł!~~ Rriłi 4~,9-?ą, P.4 j~go t.ąqani,ę prl-~~ 
PFf,y~tfWi~Qi~II}ą9 'I{~PQJp~~o ~~yt~Q;vanj,q. ,ąfpśQYf»~ 
?i.a~~~pie,~l}j~..J~~~Jj ~~pplpe ' lłtytlH)WąJ}j~ m(}tn
we jest tylko przy odpowiedniej żmianie ur::.?;~ą~ę:
hia, przed$iębiorcy są również obowiązani stosównJ~ 
do ich uznania zmiany te bą# ,sami przeprowadiić, 
bądź na przeprowadzenie ich zezwolić. Koszty tycll 
żmian mają ponieść wyłąq;nie . osoby, żądają<:;~ 
wspólnego użytkowania. 

[2) Qb9~,ią.ł';~,~, ()hęś'()n~ "fi 11st, , ~, , dptyczą 
ł~k~e pq:e~~ęł;ij.9r~g\f !łr~,ąp.z~ń ąo ni!-w04ni~~,i~, 
jęd9~,~ WJl~Q pa r~~~~ Wl~śf!j~i~li tv~p grunł9~, ~!9~ 
Ię {i~~ P9~f~§~Yc~ pr~ąd:z~ń ?o~tałr ~~ję~ę. 

{3) rrzęp~sy p,§!ęPÓ\f ~ 1 .~ me ~ą.)ą z~.~to~9-
waniagg pT~~4.?!~}\ Wl=pię~h~,!:ly~h prl-~.?- §P9!.~~ W9~ 
P!ł ly.b ~W!l~~Jł wa~9wy! ' \, 

,r~.,,!» wł~ą~.~~ Iru!1t6~ RJldbrzei~ycb do ~r.z.~~6 1ł8 .• p~-
. "!1~1cll "'9d~~b płrnącrą... 

Art. 129. 

LU Wt~~~j~iel J9~ ~żyt~pwt?i~ gnmtą . m~fk . 
9r~~~gq mg~ ą~i.l F~~ew WJ!i~n~gR gqsp,Qqp,rsbYf 
~ts;zt pq§~ffł-C~RW.tę!.p ~~ wł~ci@i~!~!1atl,1r~lp@j' 
W~ f Jłf'fR~eeJ ~~~~~~m~ q,a P'qą9~ę~1f! SCP9R~W1 
PPlPPlł!p'w, §fh~9n1~~ pl' C~Q~P, pr!ihli, pą1p.w dlł 
p-'?1y""k.f.yw~n~ JH~ J/g. , I?PPY~ r:Wf.Cr,jqw:y~h ~!~~ 
~~~ Hł B.{irp.tł $~9S1JJ~ ~~ go zil4. iJf.lP,w ~'łpl~,pr' 
wych i przystani, choćby one nie służyły wyłącznie 
dQ p$h?W wł~§n~gp gpspgą~r,stwa, o i1~ ~tqspwpi~ po 
art. 45 nie mają'· zastosowania przepisy o pozwole
niach. Urządzenia te ą.~ ?ąPanie . władzy wodnej 
winny być w wyznaczonym terminie bez pretensji 
e.~ o~~Jcodpw,~ia ij§/J-nj.ęłe }IJP ?:mięniR!}~lgp.y dal,.. 
§~~ Jch' 1stn!~p'ięw 4ołY~p~zp.spwym ą~~nie ni~ 4ą 
§~ plł~I?P~ić 7- ~p.~~n~,~~rn p.Vpl}~zDym, WS;l~zeS{)!n94' 
§f;1 r.~ą .,. ll~r~Y1P.ą.ni~m wol;ll~go pdpływp, ręg»lą.~j.ł 
\fogy płfn~fej W~ąług ~ ~atwi~i~~im~gf.? ' 0 pląm/. 
l~r~! U)~" • prn' wp4aF.J1 !NR~ąDYF9 ' w.~~~ ~. ·pr~ ... 
~fiŚł" łM '4)& MiJJIP. . ( . 
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, tĄ) Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do 
,~WqVf, sztl.!cznie utworzonych przez rozszerzenie 
19.~y~ką prywatnej wody płynącej, dalej d.o prze
§tq;ęnj tej wody w obrębie podwórzy, ogrodów 
j pa.r~9"" 49 zbiorników wodnych, wreszcie do ta
kich ~ę~ipr, ~ . których odpływają tylko , naturalne 
W9g.y płynące (art. 21 ust. 3). . 

. I l I ~ • 

Prawo utycia wody w razi. Diebezp:ieczeutwL 

A~t. 130. 

(1) Gdyby zaszedł wypadek czasowego braku 
,Wpąy-, 1:Qo~1! władza wodI)a, a w razie grożącego nie
~~z'p!ę~~eństwa, jak np. pożaru, miejsc()wa władza 
.P9t!cyjna wyąać ?:arząqze~ia, wskazane interesem 
publicznym, !=o do Gzasow.ego użycia wód publicz
nych i pryWatnych z wyjątkiem zamkniętych wodo
ciągów obcych &1llin i w razie konieczności kazać 
je natychlIliast wykonać. Interesowanych należy 
natychmiast o tern zawiadomić. 

(2) Właściciel lub uprawniony do użytkowa
p,!a PJpżę żąd,ać pqszkodowania: Obowiąz~k od
~~koQo\f~ni.,., któr~go wysokość oznacza władza 
w.odna, qbciąża grnin,ę. Właściciel lub uprawniony, 
który 6ię cz'uje pokrzywdzon:ym, może się odnie~ ': 
w terminie trzymiesięcznym od dnia doręczenia 
orzeczenia dowłaściwega sądu a .oznaczenie wyso
kaściadszkodawania w drodze pas~ępowania są
dowega. 

(3) Skaro ustanie patrzeba lub minie niebez
PiHZ!~.fiłw~, m~~jsco~ą. · władza . policyjna . usunąć 
ma na koszt gminy paczyniane zarządzenia. 

iHfIzlf7 · 9ł!łarq,g~ 9J. ';'odo§lid6~ l ir6s1eł. 

Art. PJ. 
{1} Dla ochrony zakładów,za.apatrujących 

W wpd~ gp picia 1 ~;iTIkową, przed zanieczyszcze
"ięm .hJb ~JIilłj~j·s.zęnjelll ich wydaj paści , tudzież dla 
ochrony naturą.lnych albo sztucznie ujętych źród eł, 
AA~j~,ijśl:Cy~q w949cjągi może ', władza wodna usta
nowić obszą.ry ochrop..pe i wydać zarządzenia ca do 
pj:y.tlwwąni~ j ~,ą.~osPQpa,r9wą.nia ,gruntów w obrębie 
tych obszarów. " . 

, Q)Jęt~lj ,skptkięPl tych zar.ząqzeń właściciel 
~upt~ ggrąąis:~pny j!,~$t w $wob9dnem jego używa
~ PT~Y$łp'~!J,j~ mu ' prq.wo żądaqiil- .adszkodawania. 

, . P) ' <;9 Qi:> p~hr9IJ.Y ź,róp.eł tpineralnyęh obawią
zują przepisy ustflw o ił?dr9wis.~ach. ' 

Art. 132. 

, (1) Jeteli w celu wykonania urządzeń wod
nych , potrzeaae s~ rabo ty przygotowawcze na cu
d~y;eh grontaeh, a właściciel ich .nie chce na nie ze
~waU~, musi pr~edsiębiorca uzyskać na to pozwo
le~je wJadi!Y wodnej, która w:yznaczy stosowny ter
Vli~ 40 p,odjącia tych robót. Jeżeli chadzi o grunty 
\oJejawe" naJdy porozumieć się ' z właściwemi wła-
.amj kolejowemi. " , 

, (~) Na1Żą4aaie właściciela gruntu ma władza 
w.daa H.ao~y~ ,abUpW~I8QW, jakle tymcioaiQW, 

winien qać przedsiębior~a tytułem \f~agrodzenia 
szkady, spawodoW3Jnej robotami przygotowawczemi. 

(3} Państwo, ZWiązki ąamorz,dowe ' i spółki 
wadne walne ąą pd Obowiązku tabeż.pieCzenia od-
szli,odowania. · - - " - _. . , - ' ". 

" 

CZĘść PIĄTA. 

P r;pól"a'f-' wpdll}'~h (~wi,~qc~ wałoW}'ck). 

R (?Jd, ~ i id I. 

Pf/stanoU/ięnia o~óln., 

Cea. 1~"1d. 

Art. 133. 

Według postanowień niniejszej ustawy mogą 
się twarzyć spółki W99tte: . 

1) dla osuszania gruntów rowami i drenamI, 
na wodn~Em~.ą, I1-a]lłP.-Jąn~ , pa4nos~ęnia (kal
~ą~Hl gr~lI!-tóVf, I,1P!~wy i ekspJqata,cji tar
fowj~l.<, ' prz~~ząn~1:l i ~k~p.!pa~.<Jcji gospo-

' darstw' rybnych, budowy i utrzymania za
kładów sł!p piętrzęnip. wody i wyzyskania 
siły popędawej wody i budawy zbiorników 
wady; 

,2) dla regulacji ł utnymania wód płynących, 
a W . ~~qJegpJHg§ci: ~yt'VQ,~eJlia łażyska 
dla pgprp'~'Y Qdp'"'ą. i 9<Jpr9W!ldz~I}ia 
wj~lki~j w9~YI 9P~~Jii~g~~pi~ Qrz~g6w, uSłl
nięcJa pr~ęs?;kpą W a4pły'w~ę wielhl~j wo-
4Y, !>!i4oWY ' i p~rzymąnia w~f(>w ~C[:łem 
()~hrany aq PQ\f09~J wrą,z ;r; Hq:ądzeąiąrpi 
acqroni}eIlli, 94wo9nja;ącęmi ł nąw9clnią
jącemi (związki wałowe), zabudowań po
toków górs~i~p wrp"z z ustaleniem i zale
sieniem staków górskich; 

3) dla 'ł-SpłąwQięni", wM płyn.~9yc4 ~lą ~tatków 
j trąh~w ią~9 tę~ 41~ ' !>!l~P-\fY i utr~yątl;lnja 

, nawych dróg żeglownyc~ .i spf~wp:y~b ! bl
·nycli ur~ąą~ęń gJą tegJlłgj i §J,>tąwJJi 

4) ąla zakłądaqtą., !ltr~ymąnią. i l1żyt~owan~a 
urządzeń dla za"Pati'y\f~p.fp \f \yo!i~ 40 
picia i do użytku gaspodarczego, dla utrzy
mania wód W czysta$~i .oraz odprawadzenia 
wód zużytych i zanieczyszczonych (kanali
'zacji); 

5) dla utrzymania isŁBiejących urządzeń me~ 
. ljoracyjIlYc~. 

Utwor~.nl. ap6lld. Statllt IPM\d. . 

Art. t34. 
(1) W arunkfęm 1Jłw~r~~njłl ,"fkłję~l d9i~

nie dowodu, te pr~lił~iIlpjQ,ątwP sJy.ży !iJ~. 99Pfa 
publi~znego. lub m, pa e~Jłł Wf:ORąJftf ~osJgdft.rqJY . 
pożytek. 
" (2) P hvpr1:~nię §łUlłki Hił"łSDyję: ' 

1) dabrawolnie przez z~łwj@rą"ęni@ 4łiłtl1tu 
, :ąa ' ~d&tą.wje ~go~y wuvątk~h łnłeresawa

nych Ra zaWiil~ą.Jlj@ ąD@łkji 
2) z zastPliQWą.fliem prF-młłfą 'V;r;gJ~g.@Pl 

mIliejuoici pr ... "'witru.. ,tlłv.ka lila 
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pO'dstawie1 zgody większości ' interesowa
nych na zawiązanie spółki przy równoczes
nem przymusowem pociągnięciu mniejszo
ści do udziału w spółce; 

3) przymusowo przez wydanie statutu mimo 
braku zgody wszystkich względnie więk
szości interesowanych na zawiązanie 
spMkL . 

Nied~puszczalnojć zarzut6w po zatwierdzeniu Itatuta. 

Art. 135. 

Po zatwierdzeniu lub _ wydaniu statutu nie 
można podnosić zarzutu, że nie istniały w.arunki dla 
zatwierdzenia, albO' wydania statutu. 

Uprawnienie do działań i siedziba spółki. 

Art. 136. 

(1) Spółka .jest osobą praWll1ą. . 
(2) Musi mieć siedzibę w Państwie PO'ls,kiem. 
(3) Ma być wpisana do księgi wO'dnej (art. 229). 

Członkowie sp6łki. 

Art. 137. 

Do spółki mogą, oprócz każdoczesnych wła
- ŚCicieli gruntów, kopalń i zakładów przemysłowych, 

w przedsiębiorstwie interesowanych, należeć jako 
człO'nkO'wie tylkO' te spółki wO'dne, związki komu

- nalne, wałowe i rybackie, które są interesowane 
w przedsiębiorstwie. Posiadacze dzie'd'zicznego pra

'wabudowy mają te same prawa, co, właściciele. 

Art. 138. 

(1) Na przystąpienie do spółki korporacji, 
fundacji i instytucji pI;awa publicznego 'zezwolenie 
nie jest wymagane. -

(2) Posia,dacze _ fideikomisów i ordynacji są 
uprawnieni do przystąpienia dO' spółki bez ze
zwO'lenia oczekiwaczy. 

Zarząd BP.6łki. 

Art; 139. 

(1) Spółka musi mieć zarząd. Zarząd może się 
składać z jednej lub więcej osób, z których jedna 
jest przewodniczącym. . 

(2J Zarząd zastępuje sp~łkę w sądzie i poza 
sądem. Zarządowi przysługuje prawO' ustawowego 
zastępcy. Zakres jegO' praw może być ograniczony 
przez statut ze skutkiem prawnym względem osób 
trzecich. Zarząd prowadzi administrację, o ile po
szczególne sprawy nie są przekazane ustawowo, lub 
przez statut przewodniczącemu zarządu, lub zgro
mad:z;eniu członków. 

(3) Przewodniczący zarządu, który jako taki 
się wylegitymuje, nie pO'trzebuje osobnegO' pe!nO'mo
cnictwa dla zastępowania zarządu wobec władz są
dowych i administracyjayeb. 

(4) -Statut spółki może postanowić, że w miej
sce zgromadzenia członków wstępujewybi'erany 
przez nich wydział z wyjątkiem dwóch wypadków: 

1) jezeli chodzi o zmianę statutu, która wpro
wadza nowy cel spółki lub ustanawia stO'su,;, 
pek głosów, nie odpowiadający stO'sunkowi 
udziału w ciężarach spółki (art. 176); 

2) jeżeli chodzi o rozwiązanie i likwidację 
(art. 178). .. 

Art. 140. 

Jeżeli spółka korzysta z ~~pomóg Państwa lub , 
ciał samorządowych, statut zapewni O'dpowiedni 

. udział przedstawicieli władz państwowych i satn,O'
rządowych w. za~ządzie i zebraniu spółki. . 

Stosunki pl'llW'lle ~6łki. 

Art. 141. 

o ile stosunki prawne spółkii ' jej człO'nków nie 
są unormowane w niniejszej ustawie, O'kreśla je sta
tut, zatwierdzony przez właściwą władżę wodną 
(nadzorczą) . 

Postanowienia stat~ta. 

Art. 142. 

(1) Statut musi zawierać po~tanowienia O'kre
ślające: 

1) 
2) 

nazwę i siedzibę spółki; 
cel spółki z powołaniem się na plan przed- ' 
siębiorstwa; . 

3) ewentualne zmiany planu; 
. 4) użytkowanie iutrzym:ywaQ,ie , tu;'ządzeń 

spółki; " . 
5) przyjęcie przez członków ograniczeń pra~a ' 

własności gruntu oraz innych ciążących na 
nich obowiązków; '" 

6) stosunek udziału w korzyściach i cię*~rach, 
jako też w pravie głos~wa'nia; .. . 

7) układanie budżetu oraz sprawdzanie i regu-
100wanie rachunków; . ,! 

8) skład ' i wybór zarządu, zakres uprawnień 
zarządu i, jeżeli zarZąd składa się z kilku 
członków, uprawnień przewodniczącegO', 
formę legitymacji członków zarządu i doku
mentowanie jego uchwał; 

9) warunki i formę zwO'ływania zgromadzenia 
członków lub _ wydziału, ' pełniącego jego 
czynności, tudzież sposób dO'kumento.wania 
powziętych przez nich tlchwał; . 

10) sprawy, mają<:~ podlegać uchwale- zgrO'ma-
dzenia członków lub wydziału; . 

11) skład i sposób wybO'ru kO'misji r~wizyjnej 
(art. 166); 

12) formę obwieszczeń spółki i pisma publiczne. 
w których obwieszczenia mają być umiesz
czane, o ile to jest przewidziane w statucie. 

(2) Do statutu należy dołączyć wykaz wcielo
nychdo spółki gruntów, kopalń i zakładów przemy. 
słowYch' z podaniem każdorazowych właścicieli orU 
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należących do ·spółki związków. Wykaz ten winien 
'd być stale uzupełniany. 

Sąd poluibowny. 

Art: 143. 

'" ,.'0 Statut może zawierać przepisy o utworzeniu 
sądu polubownego, który rozstrzygać ma sprawy 

. w sporach spółki na wezwanie obu stron. 

~l'&Iliczenie p1'lawa glosu. 

Art. 144. 

'. ' ~, W. spółkach, mających więcej niż 2 członków, 
Zaden członek nie może posiadać więcej niż dwie pią
te wszystkich głosów i 

Nadzór .PaulWl8i. 

Art. 145. 

. (1) Spółka stoi pod nadzorem władz państwo-
wych. . 

.", . ' (2) Nadzór państwowy 'odnosi się do prawidło-
. we go wykonania, utrzymania " i naprawy urządzeń 
s~ółki, jako też do przestrzegania, ażeby sprawy spół
kl były zarządzane zgodnie z ustawami i statutem. 

(3) Władża nadzorcza może swe zarządzenia 
przeprowadzić bezpośrednio. 

Mianowanie zutępCów c.zloDk6w z&rrlądu. 

·Art. 146. 

Jd~li przepisany statutem wybór zarząQu, lub 
poszczególnych jego członków, pomimo wezwania 

> Władzy nadzorczej, nie przyjdzie do skutku, ,przysłu
guje tejże prawo mianowania . zastępców na miejsce 

· , brakujących członków, 'którzy do czasu prawidłowego 
, " .. wybrania brakujących członków mają spełniać ich 

Gbowiązki. Władza nadzprcza może im wyznaczyć 
odpow~ednie wynagrodzenie na ' kószt spółki. 

.. :Wstawienie do budżetu i śclągłlięcie przez wladzę .wydatków. 

Art. 147. 

J~ielispÓłka zaniedba lub wzbrania się wsta
wić' do . budżetu lub uchwalić ' poza budżetem świad
czeń i wydatków, ,jakie w myśl ustawy lub statutu 

· na nią przypadają lub przez władzę w granicach jej 
.kompetencji zostały ,ustalone, może władza nadzor

< cza w uzasadnionem ' orzeczeniu zarządzić wstawie
nie do budżetu 'I'ub ustalenie nadzwyczajnego wydat

· · ku 1- ściągnąć potrzebne datki. 

,"' ~ . Złocienie z urzędu czl0Dk6w za:tąda. 

Art. , 148. 

Władzy nadzorczej przysługuje prawo złożenia 
z urzędu członków zarządu, którzy się dopuszczą 

. ciężkiego zaniedbania obowiązków. Złożeni z urzę
. du moiĄ wnieść odwołanie do wyższej instancji. 

Ustanowienie ,przymusowego zarządu SiP6łki. 

Art. 149. 

Jeżdi zarząd spół~i mimo wezwań władzy nad
zorczej zaniedbuje należyte wykonanie, utrzymaDie 
albo napra'fę urządzeń spółki, władza nadzorcza 
może usunąć zarząd i na koszt spółki ustanowić ko
misarza i ciało doradc~~, zł6żone z członków . spółki 
do z~rzą~u .spraw spółKi. 

Zezwolen.ie władzy na obci~ apółJr.i. 

Art. 150. 

(1) Do sprzedaży gruntów, albo zaciągania po
życzek z wyj ątkiem takich, przez które nie zwiększa 
Śię stan obdłużenia spółki, po~rzebuje spółka zezwo
lenia wła:dzy nadzorczej. ' 

(2) Statut może przepisać uzyskanie tałli~o 
zezwolenia także w innych wypadkach. 

Kontrola władZy. 

Art. 151. 

Na żądanie władzy nadzorczej muszą jej być 
przedłożone do przejrzenia akty spółki i odpisy bud
żetu, zamknięcia rachunkowego, jako też sprawozdań 
komisji rewizyjnej oraz protokółów posiedzeń za
rządu i żgromadzenia członków. Włą.dzy nadzorcze j 
przysługuje pr.awo zarządzenia nadzwyczajnych . re
wizyj kasy spółki i całej administracji spółki, jak 
również brania osobiście lub przez pełnomocników 
udziału w rewizjach i zebraniach zarządu oraz. w po
siedzeniach zgromadzenia członków (wydziałti). 

Uprawnienie do rob6t na lZrun.tlllCb .póuu. 

Art. 152. 

. (1) Spółka jest uprawniona wnOSlC l utrzymy
' wać .na gruntach do niej należących urządzenia, po-
trzebne do osiągnięcia celów spółki. . . 

(2) W razie sporu orzeka władza nadzorcza, 
czy pewne urządzenie jest potrzebne do osiągnięcia 
celu spółki. I 

(3) Członkowie spółki mogą żądać od spółki 
wynagrodzenia za szkody, wyrządzone ich gruntom, 
kopalniom, lub zakładom przemysłowym przy rów
noczesnem uwzględnieniu ~ korzyści, wynika j ących 
z urządzeń spółki. 

(4) Dzierżawcom i innym użytkownikom nie 
przysługuje prawo domagania się takiego odszkodo· 
wania od spółki. ' . 

. OdpowiedzWDość ' spółki za zobowiązania. 

Art. 153 . . 

Spółka odpowiada swoim majątkie,m za ' przy
. jęte ' zobowiązania. O ile w ten sposób wierzyciele 
zaspokoieni być nie mogą, suma dłużna musi być ze
brana drogą datków, które wyznacza zarząd według 
miary, ustanowionej w statucie. 
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PierwszeiistwG ciężarów spółki przed prawami r~~ 

Art. 154. 

(1) Cię,żąry spółki są ciężarą.mi realnemi i mają 
P-t do wySQ~O~CI trzechletmch zah::grOSCI plerwszi<!ń
stwo przęd lpnęmi prawamI rzeczow.:mi bezposrednio 
po patj.stwowych PO(bl.t~ą.ch i publlcznych dą.mnach. 
ObCIążaj ą one grunty, kopamie i Zc;t~iady przemysło
we, interesowane w przedSIębiorstwIe, weciiug mIary, 
ustanowionej W statucie. 

(2J Członkowie, wyłączeni ze spółki, odpowia
dają za nałożone na nielł datki udziałowe aż do cza
IiU ich wysli\,Pienia. 

RMld.d cI.tk6w, 

Art. 155. 

(1) Udział w dężar~ch spółki normuje ~ię we
dług miary korzyści, które członkowie odnoszą 
z urządzeń spółki. Przy spółkach mających na celu 
utrzymywanie WÓQ W ~zy~t9.ści, oznacza się udział 
w ciężarach spółki przedewszystkiem podług stopnia 
zanie.::zyszczenia, wywołanę~ prz~z posz'czególny.ch 
członków i podług nakładów, czymonych przez' społ
l{ę dla ąsunią.cią. tych z4nie~zys~c.zep". 

, (2) Prawo gło~u czł.onków nal~ty .nprffl.Q~aĆ 
~-edług stosunku· ich udz;!!JlJ.w ~~~~J~,rącb spQłki. 
Każdyczłon.ek spółki, ~bpwią~ą.ny do §~ł~~an.~a ąą.t
ków udziałowych, m~i mieć pJ;ł;yn.ai~}J.ięj j~.Q..~ 
głos. 
. (31 Jednogłośna Ilchwał4 int~r~s~wę.qy<;h pł;>~
Dych przy gl.qsowaniu mot.e postanowić jnn~ ~~~rę, 
aqiżeli to zOIi~łp określone w U$t. 1 i ,. ~t • . ~ ~fl,a
Diu 1. 

Art. 156. 

(1) Spory o przynależność do spółki ~ttją być 
rozstrzygane w drodze administracyjnej. , 

(2) Przeciw pociąg,nięciu do udziałlJ w cięża
rach spółki i wymiarowi datku udziałowe~oprzy-
4iJuguję wn~esienjesprzeciwu do zarządu spółki 
w przeciągu dwóch tygodni. Przeciw uchwale zarzą
du spółk i może być wnie.siona w przeci.agu 2 tygod,ni 
skarga do władzy wodnej, jeżęli obie strony nie od
wołały się do sądu pGlubownego, Wniesienie skar
~i nie wstrzymuje wrkonania uchwały zarządu 
ap6łki. 

Art. 157. 

(11 Zarz :'l,d, a jeżeli ten.że składa się z więcej' 
osób, także jego przewodniczący są uprawnieni prze
prowadzać zarządzenia w ich zakresie działania 
względem poszczególnych członków spółki przy uży· 
~iu następuiący~h środków przymusowych: 

1) Jeżeli chodzi o wymuszenie czynności, któ
re może wykonać osoba tr,zeda, może być 
.zarządzone ' wykon,anie tej q:ynności i ścią
~nięci e tymczasowo oznaczonych kosztów 
w drodze przymusowej z zobowiĄzaDeiO. · 

2) Jeżeli jest rzeczą pewną, fe zobewią:?;a:rl"Y 
me może poniesć kosztow, powstaiych z wy
konallla przez OSODę trZ(;!Cią, lub )ezeli cho
dZI O wymuszeme c.lynnosci Olewykonalnej 
przez osObę tr:.;ecii\, albo o zaniechanie, na
tenczas może być wyznaczona grzywna do 
wysokości 30 złotych. Grzywny WR~ywają 
do kasy spóJki, . . , 

,. (21 Zastosowanie śrocl~ów p~zyml!.s0'fY.cp, Qlll~i 
byc poprzedzone plsemnem zagrozeOlemj )ezeh cho
dzi o zmuszenie do pewnej czynn9ści, należy w pi
semnem zagrożeniu oznaczyć termin, w przeciągu 
które20 czynność ta 1l).ą. być wykonana. 

~" • .u. .. n:~cjw zarzlł,dJ .. Jli..q~ ,~~,4, ,~~1fL 

Art. ·158. 

(1) , Pr7.eciwkg z~rzfld,żentpm zarządu i jego 
przewodniczącego i przeclw zagrożeniu użycia środ
ków przymusowych j es! dopuszczalne w ciągu dwóch 
tygodni od dnia doręczenia zażalenie do władzy nad
zor.q~~i, Ską.rgct. mq~ę ppi@f,ą.ł ~j~ tylkA} p'afłflstępU-
jących motywach: . '. 

1} ż~ z!iskg.rżope zą.rządzenig n~m.JSZ!J. prawa 
skarżq,qęgo ' pr=?~1i ~ie~astQspw!inj~1 ~lbP 
pr?:ez n.ięwłąś~jw~ zasŁo.so\yCiBiJi! PPOwg
jąęegp prą.wą. W ~z~z~góIIloś~j ~~Ź8 1,ą.r~~
azell, wyd~ny~h prz~~ w~Fl9~a w 'z,akresle . 
ich kompetencHi 

2) że ' nie było istotnych podstaw, kfóreby 
uprawniały z,arzą.d, albo j~go PJ'~wodniczą
cego do wydania zarządzenia, albo do za-
grożenia śroąJ~ą.m~ przymusowemi. . 

(2) Zażalenie przeciw zagrożeniu użyci~ środ
k6w przymusowych rozciąga się ró;wnoęześni~ na za;;' . 
rządzenie, o którego wykonanie chodzi, jeżeli w SIUj

wie tego zarządzenia nie zostało wdl'OŻOneOiObae 
postępowanie. I 

(3) Zaż,:denie pr~eciwko zal'ządowi" albo j!łqo 
przewodniczącemu, należy składać da władz;, Dp.d
zorczej n~ ręce zarząd\!. 

. 
Śe14~anic zalel!łych datk6w. 

Art. 159. 

Zaległe datki udziałowe, jako tet grzyW1lY 
j kos~ty, wymienione wart., 1,51, mogą być ,ścililgQi~łe 
przymu~owo w drodze admmlstracyjll~J. 

Ściąl%anie datków ~ &!płat, poiycdd. 

Art. 160. 

Jeżeli spółka za z'ezwoleniem administracji 
. Państwa zaciągnie pożyczkę przez Wypuszczenie 
obligacyj udziałowych, albo otrzyma ją ze Skarbu 
Państwa. z funduszów samorządowych, lub z publicz
nego zakładu kredytowego, mają być zastosowane na
stępujące wyjątkowe post~nowieni,a.: , 

1) datki spó!ki wodnej ściąga Ile być mają 
w terminach płatno3ci bez pro~b'Y lub ~ę~WQ
lenia zarządu _ spółki prze,z ~a~y skarbowe 
tak,jak podatki pa~stwow8lat do wysokWci 



q.ajbHższej raty 'p.oży~zki j od~yła~ę do 
Włą.Śc~iW~j kasy, Vi którym ~p celtl \(:51FHd 
spółki dostarczyć ma kasie skarbowej po~ 
~.r~e~r.yc4 wy~azó\f' Ąd!ll · ąi~~r,aci.ą. P~ń~~Wą. 
ma prawo ściągać op s,pó łki zwrot nadwyżki 
kosztów, którą urząd podatkowy przez to 
ponosi; 

~) gdyby członek spółki dłtlżej niż prz~z rok 
. zalegał z uiszczeni,em cj.atkl.!. naspłaŁę po~ 
.życ:zki,kasa sklfrbowa p05t8;ra~ się ma nie,

' zwłoc~f).ie o zahipotekowanie zaległej wi~~ 
" .', rzytelności . spółk~ na nieruchomQści~cb 

dłużnika, , 

Ąrt: lp!. 

: ' Ul ~ąp;ąd winien zwołać zgromą.dzE:ni~ człon:
ków (\VyćlziałJ, jeżeli interes spółki teg,f} ' i wymaga 
lub 1/3 członków spółki zażąda' tego pisemni~ z po-
daniem ceł).l. ,., , 
',', (2) Jeżeli zar?:ąd w ciągu 2 ~ll1eSlęcy wnioską. 
nie uwzględni, natenczas jest obowiązana władza 
i1ad~orcza do zwołania z~romadzellia. 

I 

:W;-Iłępowaniei .. ~p.ow&llie człollk6w ,p6łJd. 

Art. 1(ł,2. 

, ~a zg'qąą spq~ki Iij.ogą nowi członkowie w~tę
J1qWy.~, !}.lb,od9'tyc4cza~o"Yi \f/ystępową.ć. Potr~~b~ 
}~dną.~4o : t~ĘQ źr~wolęnia 'fładzy nadzprc~ęj; WtC1:"' 
,gil~ nap.zqrsz;q wtpn,a 'IV r,az~~ 'YysŁępOWąlpą qłon
~~w l1#e ,~ na, uwa4ze także inlereąy więr~y~j~Jj 
r QO\mł PIlPFq;Pę$ą. . 

0l?AwilfZ~ przYi,da ~y~h <:zł.6w. 

(t)- Spółka jest .obowiązana przyjąć do swego 
związku właścicieli gruntów, kopalń i zakładów 
przemysł,owych, ja~~ te* sp~ł"i wodne i inne związ
ki (art. 137) na' ich żądanie, jeż eli cel zamierzony, 
przez , spółkę, jes~ p.1~ nicą motliwy do osiMnięcia 
jedynie przez przyłączenie do urządzeń spółki i ich 
wspó)!1~ »t.Vt}c.9Wa:q~~1 ą. p.rJilą~~pią. ąpq~.~j ąmgą za~ 
spokojć wspólne potrzeby choćby po stosownej 
przebudowie. 

(~) Nowo wstępujący człoI).e~ jest jęąnakże 
Qbąwią:z:any ponosi~ kos,zŁy urz!ldzęń, potrzebnych 
dla połączepia z urządzeniami spółki i w.&pólnego 
ich , użytkow(l.nia. · ; , 

Wyłlł<:zeaie .uerucllPl!DOŚcI ( zaldad,ó", ' H $półki. 

Art. 164. 

. , (1) ~DMka rąp~e żąqać wyłączenia gruntów, 
kop alą Jyb ,za~łą9PW pr~~1Il-Y!i~pwyph wbrew woli 
wlą.~&ięi~li, gqyby w p1-"z,e~iW9ym razi~ · o$iągnięcie 
@~,lą §pql~i byłp ~ą.gro~'oQ#i!, 

(2) Wyłączonemu ną.l~~y si~ zwrot wyłożo
ą'V~h kp~~t4Wr Po4I1je&j~lj i e je~nak wartości, któ
teby iiuDt, kopaJDia lub zakład pr~emyałpwy osi~-

-. -~ . IQ 

Jłr;Jv qqpiero wskut~k prz~dsiębiorstwa: spół~ił pf, 
W'~ho.4# '" r~chl..!-bę przy OZlłacz~PJIł o~g~9-
4o~p.nią. 

~a~ ~pt~r u~ą~i! ' ~.~"c:y~~ 41' 5p~,ki, ~R 7ff~ 
~1~~'!,J~e.p,,@'n),F~ prz~~ ~ppłkllJ ~~w "'~'F~ 

Ar!. 165. 

. Jeiełi. właściciele gr~n~ów,. kppalń łup ~a,kla:-
dow przemysłowYch, tudzlez społki \f0ą.l1e 1 mne 

. związ~i (art. 137) nie}ą członkami spółki/ a korzy
staliby z u~worzonych prze.z spół~ę korzystniejszych 
'stosunków wodnych przez zmian,; u~zącj.z(mia rUc;hu 
swych :z;akładqw, spółka ma prą.wo za\<aza~ im tę 
zmian.ę urząą.zenia ruch~, gdyby wskutek tego za
kłady s>p,ół.ki nie wystarczały dla potrzeb spółki. To 
samo ~tosuje się do tych gruntqw, kopalń i zakła
dó"Y ' przemysłowych, stanowi,cych własnoś~ człon
ków SPÓł~ł które nie zo~ląły wcielone dQ związk", 
ąpół~i. ' 

LłJlłroła ufądzd sp6łW. 

Art. 166. 

Urządzenia spółki nałdv przynajmniej raz do 
ro~'q. ~kontrolować. W skład ko.misji rewj~yjąej po
~inni epróczzarządu, albo poszczegól.nych je~o 
qzłonków, wcb9dzić także ią,ni człoBkowi~ ,półki. 

R o z 4 ~ i a J II. 
Sp61ki utworzone uchwalą większości. 

er"mlLl przJstąpienia do ap6łJd. 

Art. 167! 

(1) Jeżeli ~półka pla by~ utworzona qJa OSlł:
~~e.nja rQwam~ lub Qr~nami, nawodqjenia i piln:t:4-łe:
Pla fkplm,acł' i) grunt,ów, utrzYI!?-an1ił ' istpi~jącyeb 
urządzeń me jóracyjnych, uprawy i eksploat#,::j~ t.Qr:
fpV{Js~, reg').lla~ji i obwałowa-nią wód płyngcych, dla 
Jł!n;ymatlia wód W ciyątlł$"j (hn~Hz;~~ji) 'i Pijq,owy 
zbiorników, sprzeciwiający się wł,a~,ci,cj~le ~rlJnt.ó'W, 
kopalń i zakładów przemysłowych, interesowanych 
w spółce, jako t~ż ąpM~i wpqpe i inrl-~ związki mo
gą być zmuszone do przystąpienia do spółki, jeżeli: 

1) prżedsiębiorstwo mQi,e być celowo przepro
wadzone tylko w drodzę utwoq:epia spółki: 

2) więk~zość ulZzestnikówz~a~a się n~ za
wiązanie spółki; 

3) korzyści z przed-sjębiprsłwa przewyższają 
ciężar, jaki mają ppna~ić sprz~ciwiający się . 
właśGici~le gruntów, kapałń i zakładów 
prz~m:ysłow:ych, tudzie~ spółki wodn~ i ~n
ne związki a przy spółkach ~:lla utrzymilnia 
wód w czystości, jeżeli przedsiębiorstwa 
służy dla usunięcia spowodowanego pnez 
nich zanieczyszczenia. 

(2) Większość oblicza Się, jeieH mają nah~żeć 
tylko grunty, tak wedł»g P9wierzchni, jak i według 
dochodu, przyjętego dla' wymiaru podatku grunto
wego (cz~tego dQchodu ~atastralnego), albo jeżeli 
wszystkie grunty pOddaIJQ scaleniu (komasacji), we

.~ QblłC;&gDy~ll prl'Y't.m w"r,QI~i lub a.,bo~ 
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Gdy cho~zi o udział kopalń, zakładów przemysło
wych, społek. wodnych lub innych związków sa
mych, jako takich, lub razem z gruntami, to więk
szość oblicza się na podstawie tymczasowo ustalo
nych korzyści. Jeżeli w tym wypadku ma być za
stosowany względem sprzeciwiających się właści
cieli gru~ tów przymus przystąpienia do spółki, po
trze~,)~a. J ~st opr~cz tego. większość interesowanych 
,:\"łasclcleh gruntow, obhczona według powierzchni 
i dochodu (zd. 1). 

(3) Za korzyść, 'w rozumieniu ust. 1 p. 3, uwa
ża się także możność zużytkowania przedsiębior- ' 
stwa przez odpowiednie celowi i gospodarczo uza
sadnione zakłady i urządzenia. 

(4) Właściciele gruntów, dla których przed
siębio~stwo nie przedstawia żadnych korzyści, ' mo
gą byc zmuszeni do przystąpienia do' spółki, o ile 
~o jest potrzebne dla uzyskania lub utrzymania , wol
nego odpływu, albo dia przeprowadzenia urządzeń 
do odwodnienia i nawodnienia. Tego rodzaju grun
ty są wolne od wszelkich ciężarów spółki. Jeżeli 
ulegną uszkodzeniu, szkodę ma wynagxodzić spółka. 

UwolnieDie od opłacania datków. 

Art. 168. 

(1) Gdy się okaże, że wykonane przedsiębior
s~wo nie prz'f1osi żadnej korzyści gruntowi, kopal- , 
m, zakładowl przemysłowemu, spółce wodnej, lub 
innemu związkowi, może interesowany członek 
spółki zażądać od niej zwolnienia od datków udzia
łowych na czas trwania tego stanu, jednak przy 
spółkach dla utrzymywania wód w czystości tylko o ty
le, o ile pociągnięcie do udziału w spółce nastąpiło 
z powodu korzyści, odnoszonej z urządzeń spółki. 
O ile przy spółkach tego ostatniego rodzaju członek ' 
został pociągnięty do opłacania datków udziało
wych z tytułu spowodowanego przez niego zanie
czyszczenia, może on żądać zwolnienia od opłaca
nia datków, gdy się okaże, że nie powoduje zanie
czyszczenia wód. 

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

WyłlIczenie ze związku ',półki. 

Art. t69. 

. (1) Gdy się okaże, że grunt, pominąwszy 'wy-
padek, przewidziany wart. 167 ust. 4, -albo kopalńia, 
'albo zakład przemysłowy ponosi trwałą szkodę 
z wykonanego przedsiębiorstwa - może intereso
wany członek żądać wyłączenia tegoż ze spółki. 
. - (2) O ile nabycie gruntu, który miałby być wy
łączony, jest potrzebne do przeprowadzenia celów 
spółki,. może ~yć spółce przyznane prawo wywła
szczema. 

Obliczanie korzyści i szkód w wypadkach art. 168 i 169. 

Ad. 170. 

, W wypadkach, przewidzianych wart. 168 
li 169, przy obliczaniu korzyści lu b szkód, jakie wy
pł)'IWają z przedsiębiorstwa dla gruntów, kopalni 

~ zakładó.w przemysłowych, nie należy uwzględniać 
przypadaJą.cych na raie datków d~spółki /wod.nej~ <, ' 

, .. . 

Pocią~Di4Pe DieaaleŻ4CYch do 1IpÓlki Dill'uchomOlc:i do opł. 
caaia ' di&tk6\r. ' , " 

Art. 171. 

(1) Je'żeli nienależący ' . do spółki ' właściciele 
g~untów, , kopalń lub zakładów przemysłowych, · sp6ł .. 
'lu wodne ' lub inne z,Wiązki, albo ' jeżeli , nienależące 
do spółki !fronty, kopalnie lub , zakłady 'człóńk'ó'W' 
sp~łk~ od~osząkorzyści z ' wykonanych . urządzeń ' ! 

społkI, luh pTZY'c'zyniają srę do :zanieczyszezema \v'o:" 
dy, dla której odczyszczenia spółka została ' 11twÓ::' 
rzoną ~ mo,gą być pociągntęci przez żarią;d ' spółki 
d~' ?płacan~a d.a tków udziałoWycn według ; ' postano;; 
'wle~ obowlą2iujących dla członków. Datki, . o ile są 
pohlerane od pociągniętych do ' opłaty ' z .poW'edu 
'przy;padaij4,c'ej im kiOrzyści z lllrządzeń • spółki, ni~ 
mogą przewyższać tej korzyści. . . 

. (2). Spółka jest w tym wypadku obowiązana 
~OClą~D1ęty;~~ do opłaty. właścicieli ri 2lW'ią;JU. na ich 
ządameprzYląć do ' ~egozwiązku. 

przym90we ' włą~zeDie 'd() spółki frun,tów, ' kopałń, zaJd. 
prże'DIJ.łowych oraz innych lI()ółek i zwi~. ; ' 1 

Art .. 112. ..Y 
, 

G:djr' z,achodzą warunki, przewidziane wart. 163 
ust. 1, dła>większej ilości gruntów, kopalń, zakładÓw 
pr,zemysłowych, , spółek wodnych lub innych związ
ków (art. 137), lecz nie wszyscy właściciele' lub 
z~i~z.ki ch<;ą przyst~pić ~o spółki, mogą być sprze
C'l~l?-J~C~ SIę 'ZObowlą~an~ do przystąpienia do SP9~ 
'lu, jezeh .to przystąplemeprzy uwzględnieniu po", ' 
'Wstających stąd kosztów i datków, na x-;zecz &półki 
przedstawia dla nich korzyści, a wniosek ńa przyję
ci,e wszystkich właścicieli i związkó<w do spółki zo
stanie przedłożony przez większość tych wbiścicieli 
'i . związ,ków, obliczoną 'według art. 167 U1St. 2. . 

R o z dz i a ł III. 

Spółki przymusowe. 

DopuszczaIDość tworzenia spółek przJlllulłOWJCL 

Art. 173. 

(1) Bez zgody interesowanych mogą być s'two';' 
r~one , ~?zp~rząc.heniem woje~ódzkiej wła,dzy admi
DlstracJl ogolneJ ,przymusowe spółki wodne w i.nt~re-
sie dobra publicznego dla następujących celów:· / :, 

1) dla utrzymania wód płynących w . celu za" 
bezpieczenia brzegów; . . ' 

2) dl?-. u,suni,ę~a przeszkód Vf odpływie ' wieJ~ 
. k'lej wody 1 dl;;t ,obwałowania wód p~yną .. 
, cych w celu ochrony od powodzi; , 

3) dla osuszenia z·abagnionych gruiltów; 
4) dla utrzymania wód w czys,tości (kanaliza

cji), jeżeli znacznezaniec,zyszczenieinaczej 
nie da się usunąć; . . " ::;: 

, 5) dla utrzymania istniejących urządzeń meljo.l. 
Iacyjnycb. . ' . .' 1 
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'" .• ' (2) ,Statul , spółki wydaje wojewódzka władza 
administracji. ogólnej. ' 
, (3) Do ' spółek, wymie,nionych VI ustępie , 1, na
'lez,y pociągQ.ąe tych właścicieli' gruntów, kopalń, za
kładów przemysłowych; jak również spółki wodne 
t inne związki, którym przymusowa spółka wodna 

, ' przynosi korzyść. ' 

. ': ; '. Hl " Dlat:el<5w, .. w~ienioillych w ustęp'ie 1 
.... piUllkcię 4, ,' II\a być zawiązana spółka z tych właści
~i~li' gru-ntów,kopalń i ~akładów prz~mysł'owych, 
tp.il,~ież spółek wodnych" które iprzyczyniają sif; do 
~anieczyszczenia . wody, albo O'dnoszą korzyść z urzą
d?,ęii ' spółki. Jeż,eli istn'i~jąca woda płynąca ni~ wy
starcza 40 lli.eszkodliweg.o odpr,owadzenia wód za
n,~e~ys~s~O'nych, może być, przewidziana kanaliza-

, cJaw planie ' przeds'iębiorstwa spółki. 
," / : , 

Spółki p .. zymus~ dla spłaty datków do kosztów. .,robót po
dejmowanychprzez Państwo lub samorzJł~; 

Art.: i74. ' 

,J: . Jeżeli Państwoltib związki samorządowe po
C:lejmują roboty ' dla celów, wyszczególnionych 
wart. 133. na podstawie specjalnych ustaw . pań
stwowych, lub wojewódżkich przy udziale Skarbu 
Państwa" lub futid~zów : samorządowych" , ma być 
2:awiązana przymusowa spółka wodna dla rozłoże-

, hia r ściągnięcia datków, przypadających na właści
cilali gruntów, kopalnie,zaldady przemysłowe, tu
~zleż istniejące spółk,i wodne , i i.nne związlH. 

Art. 175. , , 

, ,I ;"~'P()stanowienia rozdziału II części piątej niniej
'~ej ' ustawy ' majq 'odpowiednie zastosowanie do 
przymusowych spółek wodnych. 

" 1 ,' ' ,: R o :z,d z i a ł, IV. 
.... 

ZiniClna sialu lu. 

Art. 176. 

(1) Do 'zltliany statutu, któraby I wprowadzała 
!lowy cel spółki, potrzeba jednogłośnej uchwały 
zgromadzenia członków z wyjątkiem wy,padku, je-

' . żeli dla wprowadzenia 'takiego celu może być zasto
$owany,przymus ws,tąpienia do nowej spółki. W tym 
"W'ypadku wysta:rcza uchwała większości zgi"omadze
riia członków,,-obliczona według art. 167 ust. 2, Q ile 
~achodzą inne warunki przymusowego wstąpienia 
\v,s~ystkich sprzeciwiających się człO'nków. 

, ' (2,) Jedn'og~ośnej -~chwały wymaga dalej taka 
~miana statutu/. ,która ustanawia inny stosunek dla 
udziału w ciężarach spółki, albo inny stosunek gło. 
sów członkow spółki, aniżeli ustalony wart. 155. 

(3) Inne zmiany statutu, o ile sam statut in a
'czej" nie ·stanowi, mogą być uchwalone przez zgro-
mad:zenie członków (wydział} więks:oością ' głO'sów. 

Art. 177. 
'- . ' 

Zmia,ny statutu wyxpagają zatwierdzenia wła
dzy ,nadzorczej. Zmiany statutu spółki przymusowej 
'Wymagają zatwierdzenią . wojewód,zkiej władzy ad
minist'l'acji ogólnej. 

, \ Rozdział V. 

Rozwiązanie i likwidacja spółek. 

Rozwiązanie. 

Art. 178. 

(l) Spółka może być rożwiązana po wypełnie:' 
niu zobowiązań względem 'osób trzecich: . ' 

1) gdy zgrom.adzenie członków uchwali roz
wiązanie większością dwóch trzecich gło.
sów; 

2) na wniosek jednego członka, gdy spółka 
składa się jeszcze tylko z dwóch członków; 

3) gdy w przeciągu rO'ku, ' licząc od zatwlerdze~ 
nia statutu, nie przystąpiono do wykonania 
przedsiębiorstwa, albo gdy rozpoczęte pra
ce uległy przerwie przynajmniej jednorocz
nej, a przerwa powstała z winy członków 
spółki, albo gdy skutkiem tego zmieniły się 
istotne warunki, na ,jakich statut został za~ 
twierdzony. ' 

(2) Spółki, utworzone na podstawie ustaw pań-
' stwowych lub wojewódzkich, albo subwencj,onowa
ne przez Państwo i samO'rządy, mogą być rozwiąza
ne ,tylko za zgodą Ministerstwa Robót Publicznych 
i właściwych władz samorządowych. 

, (3) Spółkę r'ozwiązuje władza nadzorcza. Spół-
kę przymusową , rozwiązuje wojewódzka władza ad-
ministracji ogólnej. ' 

Prawomocność rozwiązania. 

Art. 179. ' 

Rozwiążanie spółki staje ,się prawomocnem 
z chwilą, gdy rozporządzenie władzy wzwiązującej 
!Spółkę zostanie doręczone ' zarządowi. Aż do tego 
czasu winien zarząd prowadzić swe czynności. 

Przeprowadzenie likwidacji. 

Art. 180. 

(1) Po rozwiązaniu spółki następuje likwida
cja przez zarząd, albo przez osobę, do tego powoła
ną statutem lub uchwałą spółki. - -

(2) Do postępowania likwidacyjnego należy 
odpowiednio stO'sować odnośne przepisy ustawy cy
wilnej. 

tJ'itz,manie nadzoru Państwa i stosunków prawnych apółkl 
do ukończenia likwidacji. 

Art. 181. 

Aż do ukoń:czenia likwidacji obowiązują posta
nowienia niniejszęj ustawy i staturu co do państwo
weg'O nadzoru i co do stosunków prawnych dotych
czasowych członków spółki względem siebie i wzglę
dem osób trzecich, o ile z istoty likwidacji co inne
go nie wynika. 

Księgi, akta i. plany rozwiązanej spółki. 

Art. 182. 

(1) Po ukończeniu likwidacji księgi, akta ' i pla· 
ny rozwiązanej spółki przyjmuje do przechowania 
władza nadzorcza. 

/ 



(2) Członkoviłe i ich priiwni 'następcy mają 
prawo wglądu do ksiąg; aktów i planów ido korzy-
stania z nich. . 

Roz ·lł:Hał VI. 

Spal ki, założone prżed wejściem w żyCie hihil!jszej 
ustawy. 

Art. 183. 

, (1) Do spółek wodnych, komitet6W i związ-
kt5w wałqwyth piihlic2!hb~piawnyclt, któr~ istnie
ją Vi chwłli weJŚćła w2ycie tdnit:!jstej Ustawy, należy 
stosbwilĆ pr~epist riirdejśzej l1stawy, z wyjątkiem 
źW.ł~zk6w wtił6Wyi:H , ,ViI b, dzielriky pruskiej, dla 
kt6tych wydane . z6śtałt ~tałuty w dto'c1i~ tozporzą-
dzenia. Króle.ws ~leg(j. , 

(2) JediUlkż~ pozdsbją , W tfi6ty bdriiienne po
siaho'Yi~nla qbtttłi9zlisćH~)fch statut6w w ptzedmio
Cie W'ła§dwośti si:\d6W polubownych (att. 143 i 156 
ust. 2). Inne odmienr).e postanowł~i1itl dotychczaso
wych stattitó~ p6't$śła!ą * ti10~y b' tyle, tl il~ prze
pisy tiiti ie j s#j u~taWy pbibWlwia j ą uttottIib~arli~ 
spraw statutom. 

CZĘSC SZÓSTA. 
O \Vłaidżach i postępowaniu. 

Rozdział I. 

Wła~ciwość władz. 

Art. 184. 

Władżlimi *ł~śtiweJfii w sprawach wodnych 
{władzami wodnettli, 'Wżględnie ,nadzottzemi w myśl 
ninie jszej ustaWy) są: 

1) Ministerstwo Robót Publicznych; . 
2) wojewódt kli wł<idi:l admihistracji ogólnej; 
3) powiatowa władza administracti ogólnej. 

Kómpeitene'll Minlsłłtshva Robót Publicznych. 

Att. 183. 
. (1) Miniśłerstwu Robót l'ubtic7Jhych jtst za-

.ttzdone: . 
1) wydawanie przepisów w sprawie żeglugi, 

spławu tratew i .spustu drzewa i wyzyska..: 
nia sił wodttych; 

2) ustanawianie wspólnie z Ministerstwem 
Skarbu opłat ba spławu trate:w i spustu 
drzewa na wqdach prywatnych (art. 32), tu
dzież za wydobywanie roślin; pni drzew",: 
nychj mułu, ziemi, piaskuj żwiruj . kamieni · 
i lodu 'z łbtyslt wód publicznych, jak , rów
nież . za specjalne świadczenia na śtodląclo.: 
wych drogach wodnych; ' .. 

3) zatwierdzanie projektów większych robót 
wbdtlych, tHjdt!jmtlwanych przez Państwo 
lub związki samQrządowe (art. 45 ust. 3); 

4) udzielanie pozwoleti na przewozy na · rze-
kach gtahiczhycłi; . 

5) 1idiitHarlie p(j~Wblefi da żakładYł óddając~ 
siłę za granicę Państwaj 

Ńt; 62. . 
6JU:diieiitfii~ j:ioz-\voleft oBc6IH ajowcóin; . 
7) wydawanie zarządzeń w spra:\vie z~iii~tłia" 

tlili utTżyhUHiia t egulacJi wad i:Jłjnących 
(art. 16 )ist. 4), względtlic 'łdi bflJ~~(jW 
(att. 79 ust. 4); , ' 

8) żawieszafiie przepisów o obowiązku titf~1r
mywania wód granicznych (art. 99); 

9) <~ydawahie orzeczeń 0/ toku instancji. 
(2) Minis,ter Robót PubHcznych, może por.udzyĆ 

przeprowadzenie dochodzenia władzy wodnej ni;i .. 
szej ihstancji. . . 

Art. 186. 

(1) Do wojewódzkiej władzy administracji ogól .. 
nej należy: . ,_ .. 

a) wydąnie ząrządzeń i orz;eczeń, odnqszących . 
się do wód p,łynących, uiywanychdo zeglu'" 
gi i spławu tratew I 

b) na wszystkich wądąch: . , 
i) bztW.cienie bdszkboowiuiHi p~zy zą1icz~: 

tiiQ .r~~y. ptYw.,at~ej do kategorji Wad 
pubhcznych lax;t. 2); . .' . ' . .. . 

2j oźtHiczeńie 4atkow właśCideh~ń.ihJ6~ 
itiaclbi'zeŻriyćh do kosźłóW regulacji 
(aą lii); . " 

3} wydąwaiiiezarżądżefi, 'pgranic;iającyc~ 
uzYtkbwariie. gruriUjw ,celem oclifohy ad 
pOwodżi (art. Uj i it4J; 

4) wydawanie pozwoleń i zarządzeń co do 
zakładów ó śile wodnej ponad 50 koni 
mechanicznych I . 

śj wydawanie otzeczeń .cd do wyjątko'\\re-, 
go wywłaszczenia budynków" p'odwqrHI 
ogrodów i cmentarzy (art. 125), tudźież 
odebrania lub ogranitzenia prawa pię
trzenia wody w interesie rolnictwa lub, 
żeglugi (att. i27); . ' .' 

6) wydawanie żarzĄdteń w sprawie obsza
rów ochr9~mych dla wododągów i ' źró
deł (att. 131) ; . . . .. 

7) Wydawanie sŁafjitó-w , pr~ymi1.Sowy'ch ~P9; 
tek wodnych [związków , wałowy~~j . 
(att. 134 ust. 2 p. 3), ' zatWi~xdiaiiii~ ~in:Htr 
oy tych stahitów (ad. l11J i tbzWłązy'''' 
watiie prźytfi1;1sowych śpółekwbdf1yć~ 

. (art. 178 ust. 3); ' ,. ' 
8) wydawanie orzecżeń, ~*y ućhotlz4 W4~ 

turtki utworżenia śpółkI prźyrtiUŚdWeł 
(att. 222 ust. 2); . 

, ' 9) wydiHvartie orzedeti w tókU ihStałieJi; 
(2) Jdeli chodżi ,b sprawy ~hłejstego ziHl~fe~ 

nia, ftiożEi WojewódZKa władżii adńiirlistfaeji ó~ólh~f 
port.l.czyć przeprowadzenie dtlch(/~żenia ,pt)wiitto:wej 
władzy administracji ogólnej. 

Kompetencja powiatowej władzy admuustracji o~ólneJ. 

Art. 187. 

. (l) Do zakresu Jział~nia pbwiałrówej włiict2:y,' 
adthirli~traćlidg6lfiej ftEllt!ży wtt1awaJhi~ za,riądiiił 
i orzeczeń we wszystkich sprawach \Vodbycłi, kMfi 

, / 
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w , art. 185 i 186 nie zostały zastrzeżone władz'om II 
i · 111 instap.cji. 

(2) W sprawach mniej ważnych może ' powiil
tQwa władza administracji ogólnej delegowa,ć prze
łoioneg~g~iny' do prz~prowadzen~a dochodzeń. , " 
. (3) ,W gmmaćh, które stanowią odrębny okrąg 

administracji państwowej, należą te sprawy do za
kresu działania władzy, która spełnia w tym okręgu 
administrację państwową w I 'instancji. 

Oznaczenie' władzy kompetentnej, 

Art. 188. 

. ,m Jd~ii gmina sprawuje władzę , adminis,tra
cyin~ i są~a jednoC:!ześtlie wyst~puje jako I;rzedsię
bIOrca zakładu wdp,nego" albo Jest stroną mtereso
walią, ~ałen9zas władza wyższej instancji wyznaczy 
tę władt~ adminjstracyjną, która ma rozpr,awę prze-
J1i'bWą92iC; i 'Vydać orzeczenie. , . 

,. (2) J,eżeli przedsiębiorstwo lub spółka rozciąga 
się na kilka powiatów" albo na kilka wojęwódzłw, 
n!it~rl.cza:s oznacza w pierwszym wypadku woie
\t&dżka wła9z,a , administracji ogólnej, Vi drugim Mi
nisterst,,"o E,obó,t P~bHcznych" która z wła,dz admi
nistracyjnyęh właściwych weclług art. 186 i 187 ma 
przeprp~ad~ić rozprawę i wydać orzecz~nie, ,względ
nie lZ!lJtwierdzić lub 'wydać statut ' spółki. 

Art. 189. 

Poraczelile cz.tiiilo§ci uizęiłoii tecHiiicźilj1ii. 

Ai'<t. 190. 

, . \Vla;dia Wdtłria mdie up'dw~żhić ttrźąd tech .. 
riłt:ztiy dd . sptawowania należących do ' właści .. 
wdśc,ł władzy upoważrliającej czynności 'hadzo!'
ćiy8b (aft. ?261, dd wycIawania zarządzeń VI myśl 
aft. 72 it,sŁ. 2, 113 ust. 1 lit. c), 12'1 ust. 1 i 2 żdariie 
plE!fwsil! i i30 uśt. i jako też do udzielania źezwo
led ,ti3, wyd6byWanie rośHrt, pni drzewnych, . mtiłu, 

I ziemi, piasku, żwiru, kamieni i lodu ź łożysk wód 
publicznych (~rt. 21 ust. 4). Od zarządzeń i orzeczeń 
wydatiycli nil podstawie takiego upoważnienia słu
ży odwołanie do władzy upoważniającej, która roz
strzyga ostatecznie. . 

Rozdział II. 

Posfępowcinie. 

l ', Postanowienia og6ine. 

Podania o pozwolenia wodno ':' prawne. 

Al'It. 191. 

(1) Podania o pozwolenia w sprawach wo
'dnych mruszą, o ile jeden lub drugi z wymogów nie 
okazuje się zbytecznym, według nah.łry przedsię
biorstwa, albo według użM,nia władzy. do której po
clllihie wniesidno; zawierać oprócz projektu, sporzą
Gtonego przez uprawnionego znawc~, co następuje: 

, ...... ,~ ~_ r . .......... 

a) cel i rozmiar zakładu albo przedsiębipr
sŁwa z oznaczeniem wody, na której zakł,ad 
albo przedsiębiorstwo ma powstać, ż do
kładnern określeniem riliejscowoscjj 

bJ przy , zakładach do używania wody oirla,~ 
czertie żądanej ilości wody na sekundę przy 
,najwyższym i niskim sŁanie wody, tudżiez 
wysokości piętrzenia wodYj , 

o) sptJ$ób wykonania ha podiltawie ułożbtte§o 
planUj , 

d) wykazanie spodtlewilttych korzyści albo 
szkód i strat których się w razie zaniecha
tha: należyśpóclżi~wać; 

e) WyrriH~hiehie wsżystkićh tiJitawtlieriych do 
wody i irirlych interesowafiyel1osób; d!t 
lfitótyeh pta wii pfzedsięM6fshvd zaii1i~tzd
he oi:ldźiitływaj z d01lictenlem eWimtuamycb 
ieh , oswiadCżenl _ 

f} 'Wysiezególhienie ~ttihtów i iakładów wod
nych. które miiją być ~astąpibrie . alłj(j 
oJ:jeiąż6tii:! słiiźebilbściafu.i :li wyrilienienieH1 ' 
!Właścicieli i uprawnionych do wody, nadto 
prży gruntach z dołączeniem wyciągów 
rz księgi ' gruntowej, tabel likwidacyjnych 
i t. p.j 

g) przy zakładach do użytkowania popędowej 
siły wody oznaczenie dającej się uzyska4 
n?- dotyozą:ej prze~trzeni wO~Y. ną. j wi~ksz~i 
Siły wodne), oraż , sIły wodne), ządane) przy 

, ni~kim stanie wody. 
(i) Bli~sze prżepisy o sporządzaniu proJekt6~ 

wydane ż~staną w drodze t:<1zporządzenia prżez Mi
nistra Robót Pub1icznych. ' 

BidaDłe pbdint.. 

Acl. 192. , 
(1)' Władza administracyjna wInna spi'lWdH!, 

czy zachodzą ' przewidziane przez prawo warunki do 
udzielenia pozwoleJ;lia, . oraz czy zamierzone użytko
wanie odpowiada przepisom nini~jszei ustawy. 

(2) Władza wiIliIla zwrócić się do innych wła
ściwych władz administracyjnych, powołanych do 
obrony interesu publicznego; celem zasięgnięcia 
opinji. Dotyczy to I;'ównież władz górniczych od
nośnie do obszarów, na których mają zastosowanie 
prze'pisy ustaw górniczych. 

(3) Władza winna też sprawdzić p; urzędu, czy 
,nil uzyskanie pozwolenia nie przysługuje prawo 
pi~r~szeństwa Państwu lub samorządom i właściwe 
władze państwowe lub samorżądowe o Wniesieniu 
poda~ia o udzielenie pozwolenia zawiadomić 
(art. 54). 

Odrzucenie podallła. 

At'lt. 193. 

(1) Jeżeli przedsiębiorstwo Jest I:e względów 
publicznych niedopusżc:talne (art. 48)1 należy poda
nie odrzucić umotywowanem orzeczeniem. O wąt
pIiwoś'ciltch, zachodzących c'o do przedsiębiorstwa, 
ma władza administracyjn~ zawiadomić proszl\ee~e 
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i wezwać go do przedłożenia wyjaśnienia lub do 
zmiany projektu. 

(2) Również należy odr,zucić pódanie, gdyby 
przez udzielenie pozwolenia Państwo i związki sa
morządowe zostały pozbawione możliwE!j do uzyska
nia energji wody (art. 54 ust. 3). 

Traktowanie podań o użytkowanie siły popędowej wody. 

Art. 194. 

(1) O podaniach przedsiębiorców prywatnych 
o pozwolenie wyzys,kania siły popędowej wody win
na władza wodna zawiadamiać Ministerstwo Robót 
Publicznych i reprezentację wojewódzką (radę wo
jewódzką, wydział wojewódzki), którym przysługuje 
prawo w przeciągu trzech miesięcy zgłosić żądanie 
użycia siły wodnej na cele publiczne na rzecz Pań
stwa, województwa, powiatu lub gminy, a w prze
ciągu dalszych sześciu miesięcy wnieść projekt. 

O zgłoszeniu żądania i wniesieniu projektu na
leży zawiadomić przedsiębiorcę prywatnego z tą 
uwagą, że może p,?dtrzymać swój p'rojekt jako kon
kurencyjny. 

(2) Jeżeli wymienione wła,dze nie zgłoszą żą
' dania, ani nie wniosą projektu w powyższych ter
minach, przeprowadzi władza wodna rozprawę 
W'odno-prawną co do projektu przedsiębiorcy. 

,(3) W przeciągu roku od wejścia w życie ni
niei'szej ustawy ogłosi Minister Robót , Publicznych 
po wysłuchaniu rad wojewódzkich (wydziałów wo
jewódzkich) te przestrzenie ,wód publicznych, ' na 
których Państwo i korporacje prawa publicznego 
mają pierwszeństwo do użytkowania siły popędo
wej wody i co do których obowiązują przepisy 
ust. 1 .i art. 193 ust. 2. , W taki sam sposób można 
wprowadzić w miarę potrzeby zmiany w ogłoszo
nym wykazie wód. 

Ogłoszenie rozprawy. 

Ar't. 195. ' 

' (1) Jeżeli nie zachodzą powody odrzucenia 
podania, lub jeżeli przedsiębi9r,cy dostarczyli po
trzebnych wyjaśnień, względnie zmienili projekt i do
magają się jego wykonania, na,leży przystąpić do 
da1lrszego POIstępowania. 

(2) Opis zamierzonego przedsiębiorstwa wi
nien być podany do wiadomości publicznej prze,z 
wywieszenie ogłoszenia w sie,dzibie władzy, uaziela
j~cej pozwoleni-a, w sposób tam przyjęty, oraz we 
wszystkich gminach, na które według uznania wła
dzy przedsiębiorstwo ma ' się rozciągać. 

(3) Do rozprawy komisyjnej należy wezwać 
przedsiębiorcę i wszystkie wiadome oraz, według 
uznania władzy, interesowaneo'Soby, w szczególno
ści zaś te, któreby mogły być dotknięte szkodliwem 
działaniem przedslębior.stwa . Wezwanh~ winno być 

, im doręczone przynajmniej 8 dni przed rozprawą. 
(4) Tym interesowanym, których nie wezwano

do rozprawy komisyjnej, lub którym nie doręczono 
wezwania przynajmniej na 8 dni przed dniem roz-

prawy, ,przysługuje droga prawa do wniesienia 'ia;' 
r2~utów,wynikających z prawa prywatnego. , ' 

(5) Interesowani nie mogą bronić się, tem, ' że . 
o przedsiębiorstwie nie wiedzieli, jeżeli 6głoszenie 
zostało dokonane ściśle wedle postanowień ' ustę- ' 
pu 2 tego artykułu. i 

Ar,t. 196. 

(1) W ogł'oszeniu winno być wskazane, gdzie 
są wyłożone do publicznego wglądu projekt tech,. 
niczny i wYjaśnienia i do jakiej władzy należy wno-' 
sić podania lub protokólarne oświadczenia przeciw- ' 
ko udzieleniu ,poz,wolenia, ja,k również żądania 
w prze,dmiocie wzniesienia i utrzymania , urządzeń 
i wypłaty odszkodowań. Dalej winien być 'wskaza
ny termin komisyj nego dochodzenia, w ciągu które
go, jak również w trakcie samego dochodzenia ko
misyj:neg<Y," można wnosić wspomniane wyżej zarzu';' ·· 
ty i żądania, a który winien być wyznaczony w taki 
sposób, aby czas między wywieszeniem ogłoszenia 
w siedzibie władzy, udzielającej nadanie a rozpoczę
ciem rozprawy komisyjnej wynosił 2 do 6 tyg'odni. , 

(2) W ogłoszeniu nalezy wyraŹlllie zamieścić 
ostrzeżenie, że ci, którzy we wskazanym teriniriie 
lub w b'akcie dochodzenia komisyjnego nie po~nio .. 
są przeciw udzieleniu pozwolenia żadnych zarźu- , 
tów, tracą do nich prawo i mogą przeciw szkodli
wemu działaniu ,wykonywania nadanego prawa żą_ · 
dać tylko wzniesienia i utrzymywania urządzeń, za
pobiegających szkodzie, albo też odszko~owania, gdy.;, 
by takie urządzenia, nie ' dały się pogodzić z prZed
siębiorstwem lub gospodarczo U$prawiedliwić. . 

(3) W ogłoszeniu nale~y wyznaczyć ten sam 
termin; dochodzenia dla innych podań o udzielenie 
pozwolenia na prawo uzytkoWania wody, prżez 
które mogłoby podle'cograniczeniom użytkof\vanie, 
zamierżone przez pierwszego wnioskodawc~. Pota~ , 
tem należy zamieścić ostrzeżenie,żezłożonep9: 
upływie termmu podania I O' udzielenie pozwolenia 
nie bę,dą rozpatrywane w tern samem postępowaniu.: 

(4) Przepisy ust. 3 nie dotyczą żądań Państwa ' 
albo związków samorządowych <;:0 do przyznania 
pierwszeństwa (art. 54). 

Zawiadamianie władz samorządowych i korporacyj . 
,gospodarczych. , 

Ad: 191. 

" (1) O ka'żdem dochodzeniu na skutękpiOdania 
o pożwolenie na używanie wody, albo na takie urzą
dzenia, które mają na celu ochronę wody" lub ochro
nę przed jej szk'odliwem działaniem, należy za.wia
aomić także miejsco.1e władze samorządowe, w .ce
lu umo,żliwienia im obrony zastę,powanych prZez ,nie , 

. interesów. ' . , 
' (2) Również ' należy zawiadomić o tem główne 

korporacje rolnicze i handlowo-przemysłowe, 'któ
rym przy rozprawie przysługuje gl,os doradczy. 

• 
R 

I , 
ozprawa,' 

Art. 198. 

(1) Przy rozprawie należy starać się przede~ 
wszystkiem o dobrowolne uchy;le,nie podniesi~:my~h 

. , 
, . 
) 
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, , 

'/ 
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:." 'zarzutó~ i o przyjście do skutku porozumienia mię
', . ' 'dzy interes'O'wanyini, w szczególności co do uiścić 

· się mającego odszkodowania. 
(2) Jeżeli porozumienie nie przyjdzie do skut

· .. '( ku, należy zbadać p~zy udziale znawcy techniczne
go, a w razie potrzeby , innych znawców zawodo

" 'wych, 'zarzuty, podnies~óne prze~iwko przedsiębior
: stwu, sposobowi ' jego przeprowadzenia, przeciw 

~" ;! udziałowi poszczególny.ch interesowanych, ' jako te,ż 
przeciw zamierzonym wywłaszczeniom albo służeb-

· Dościom . 
. : . (3) Gdy sprzeciw ' liib . żądanie zostały podnie

&ione na podstawie p ty.watno-prawnego tytułu, roz
strzy~ięcie sporu o istnienie tego tytułu winno być 
odesłane na drogę sądową. Władza może w takim 

.' .;wypadku odroczyć dec~zję w sprawie udzielenia 
pozwolenia do. roż~trzygnięcia sporu. Obowiązana 

· . jest odroczyć ,de,cyzję, gdy istnienie tytułu prywatno
: . praWInego jest wiarogodne, a w razie uznania tego 
tytułu na:leżałobyodmówić udzielenia pozwoleni~. 
Przy odroczeniu decyzji należy wyznaczyć przed-

· siębiorcy termin, w ciągu ,którego winieln wnieść 
o.;" , . powództwo do sądu. Gdy przedsiębiorca rozmyślnie 

przewlek'a proces, można przystąpić do dalszego 
dochodzenia. 

(4) Gdy przy żądaniu odszkodowania nie moż-
· na przewidzieć, czy.i w jakiej wysokości może po
wstać szk'oda, należy orzeczenie w przedmiocie tyc,h 
żądań odroczyć do późniejszych dochodzeń. Jeżeli 

.. właŚciciel ' gruntu :lub urządzenia żąda · nabycia ich 
przez prze,dsiębiOlrcę ' wmyśl art. 53, a n'ie da się 

· przewidzieć, że zachodzą co do tego warunki usta
WOWIe, należy na wniosek przedsiębiorcy odroczyć 
wydanie orzeczenia co do podniesiqnego żądania. . 

." (5) Żądanie nabycia własności (art. 53) winno 
., być zgłoszone przed ukończeniem dochodzenia ko

misyjnego. 
(6) JeiŻeli 'okaże się potrzeba dalsżych docho

dzeń co do podnięsionych punktów . spornych, to 
'. należy je przeprowad~ić bezzwłocznie, w razie po-

trzeby z przybraniem znawców. ' . 
(7) W,szystkie . rozprawy należy z reguły prze

prowadzać' ustnie przy udziale znawcy technicznego 
z dopuszczeniem doradców i zastępców prawnych 
i fachowych. Biorą.cy udział w rozprawie urzędni-

'. ey państwowi 'mają t urzędu stać na straży ' intere
. . ,'sów publicznych i przestrzegać, aby wskutek zamie-

· rzonego przedsiębiorstwa lub związanych z niem ro-
· bót . tnteresy t~ nie doznały uszczerbku.' 

. (81' Władza, udzielająca pozwolenia, lub deI e-
· gowany pr,zez nią urzędnik mogą podczas dochodze
nia . komisyjnego wyzna,cżyć interesowanym stosow
ny termin. do złożenia na piśmie żądań, które nie 

· dadzą się zamieścić w protokóle, oraz na załącze
nie potrzebnych wyjaśnień i dowodów. Dochodze-

. -nie komisyjne nie może być zamknięte przed. upły
wem tego terminu oraz przed podaniem intereso
wanym do wiadomości' złożonych żądań i dowo
dów, Łudzięż opinji znawców (art. 258) i daniem im 
możności !wypowiedzenia się o nich w razie potrze- . 
by w clI-odze wyznaczenia w tym celu dodatkowe
go terminu . . 

(9) Z całej rozprawy .należy · spisać protokół, ' 
który powinien zawierać wynik osiągniętego poro
~zumi~ia, 'albo jeżeli porozumienie nie doszło do 

skutku, wyniki . ustnego w)'łuszczenia sprawy wr.az 
z oświadczeniamisprz'eciwiających się stron i ich 
uzasadnieniem, wreszcie wszelkie uwagi, po'czynio
ne przez wnoszących poda,nie przeciw tym oświad
czeniom, Prot·okół ma być podpisamy przez, prze
w.odnicżącego, . ewentualnie ' przez protokólanta 
i znawców, o ile brali udział. Jeżeli wybrano peł
nomocników, mają i oni protokół podpisać. 

(10) Jeżeli strony oddalą się przed zakończe
niem. pr?tokół,u, lub ,też odmówią podpisów, należy 
zaznaczyć to w protokóle. 

(11) Utrzymanie porządku przy r.ozprawie na
leży do . przewodniczącego rozprawy. Może on na 

.uczes-tników,zuawców i inne osoby, kltóre dopuści
ły się niewłaściwości podc2Jas rozprawy, nakładać 

· kary porządkowe do wysokości 20 złotych, z za
stneżeniem ścigania w drodze karno-sądowej. 

(12) Zażalenia przeciw. prowadzeniu r.ozprawy 
przez przewodniczącego tudzież przeciw karom po
mądkowym (ust. 11) rozstrzyga władza, która dele-

· gOwała przewodniczącego rozprawy. 
• 

Projekty konkurencyjne. 

Art. 1'99. 

W razie wniesienia . projektów .konkurenc-n
nych m9.?;na ograniczyć rozprawę najpierw do kwe-

· stji, któremu z projektów należy się w myśl art. 54 
· piel1wszeństwo. Do dalszego postępowania należy 
przystąpić dopiero po prawomocności orzeczenia" 
które zapadnie co do kwestji . pierwsz~ństwa ; pro
jektu. 

Zakłady. przemysłowe i ilUle budowle. 

Art. 200. 

Jeżeli p1'lzedsiębiorstwa używania wody połą
czone są z zakładami przemysłowemi i innemi bu
dowlami, należy, o ile możności; czynności urzędowe, 
przepisame tą ustawą, przeprowadzać równocześnie 
z czynn;ościami, przepisanemi w innych ustawach. 

Orzeczenie. 

Art. 201. 

Orzeczeni~ winno za.wierać: 
1) dokła.dny opis udzielonego pozwolenia, jak 

również przedsiębiorstwa, a jeśli udziele
nie ma być związane . z prawem własności 
gruntu, róWlnież dokładny opis tego gruntu; 

2) utratę p,rawa podnoszenia zanutów sŁo
,sownie . do ostrzeżenia, zamieszczonego 
w ogłoszeniu w myśl art. 196 ust. 2; .. 

3) ,wyszczególnienie sporów, które w myśl 
art. 198 ust. 3 zostają odesłane na drogę ' 
sądową; . 

4) roZstrzygnięcie sprzeciwów i roszczeń, 
a w wypadkach, przewidzianych wart. 198 
ust. 4, . zastrzeżenie lwydania orzeczenia; 

5) w wY1?adku art. 53 dokładny opis gruntów 
'i urządzeń, które przedsiębiorca ma nab-x,ć 
na własność. 

II . 
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6) ustalenie odszkodowań, które m. zapłacić 
przedsięhiorcaj ... 

7) pouczenie o przysługuj'lcyca środkach 
pr.w.nych. 

Art. 202. 

Przy udzieleniu pozwolenia na prawo piętrże
. nia wody winno orzeczenie oprócz tego zawierać 

postanowienia: 
1) o urządzeniach budowlanych zakła.dów, 

które oddz,iaływują na ilość spływając;ej 
rwody tub na odpływ; 

2) o okresach dozwolonego piętrzenia; 
'3) o ustalnowionej wysokości piętrzenia, oraz 

jeśli stilln wody ma być utrzymywany na 
pewnej minimalttej wysokości, również 
i o tern; 

4) o dozwQlonej do użycia ilości ,wody, gdy jej 
ogr~niczenie jest potrzebne; . 

5) o śtodkach ochronnych przeciwko szkodli
wemu działaniu piętrzenia; 

6) w stosownych wypadkach, o długości czasu, 
IW ciągu którego przedsiębiorca mus,i się 
zgodzić na wstrzymanie ruchu zakładu bez 
pretensji do odszkodowania (art. 73 ust. 2) j 

7) w stosownych wypadkach, a w szczególno
ści gdy idzIe o przegrodę doliny, czy i pod 
łakiemi wartinkami ruch . zakładu, piętrzą
cego wodę, może być stale wstrzymany lub 
zakłClid zniesiony (art. 7.0 ust. 3). 

OtMftea1. vi .ptiłWJe .ywl .. zcteał&. 

Art. 203. 

(1) Jeźeli na rzec.z przedsiębiorstwa, wyszcze
gólnionego wart. 124 ust. 1; potrzebne jest ustano
wienie służebności lub odstąpienie gruntów i innych 
n~eruch?mościJ urządzeń, zakładó",:, i ~prawnień do 
uzywama wody, a przy rozpra Wle Ole doszło do 
skutku porozumienie między interesowanymi, orze
c:zenie musi zawierać także postanowienia o potrze
bie, przedmiocie i rozcią~łości służebności, względ
nie wywłaszczenia, oraz o wysokości wynagrodze
nia na podstawie oszacowania nieinteresowanych 
znawców. 

(2) Jeżeli interesowani nie zadowolą się wyna
grodzeniem, przyznanem pr2ei ,władzę wodną, mogą 
w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia orze
czenia udać się do właściwego sądu o oznaczenie 
wysokości wyttagrodzenia w drodze postępowania 
sądowego. . 

(3) Orzeczenie wywłaszczające nadaje przed
siębi'orcy prawo wykonania służebności lub obięcia 
w posiadanie przedmiotu wywłaszczonego, jeżeli 
tloży do depozytu sądowego oz.naczoną przez wła
dzę wodną kwotę wynagrodzenia, a dla odszkodo
wań pła tnycb po wykonaniu orzeczenia da zabez
pieczenie. 

• n..... o "oclllacla pr.".,e~ 

Art. »f. 

(1) Władze, wyd!lj~ce orzeczenia w · myśl ni
Iliejszej Ulltalwy, winny w 6wyc:b oueczeniach i za-

rządzeniach wyraźnie wymiemc, czy podlegają one 
jeszcze dalszemu zaskarżeniu, Oraz wskązać termin 
do wniesienia odwołania i władzę, do której ie 
wnieść należy. Jeżeli w razie mylnego wyznaczenia 
terminu w orzeczeniu lub zarządzeniu wniesiono od
wołanie wp:rawdzie w terminie wyznaczonym, ale 
dopiero po upły-wie właściwego termmu ustawowe- . 
go, w takim razie postąpić należy z qdwołaniem, jak 
gdyby było wnies~one w terminie ustawowym. 

(2) J-eżeli orzeczenie lub zarządzenie mylnie 
wskazuje władzę. do której odwołanie podaćnale
ży, postąpi ,instancja odwoławcza z odwołaniem tak, 
jak gdyby było podane do władzy włatciwej. . 

(3) W razie mylnego oznaczenia w orzecz~niu 
lub zarządzeniu, iż nie podiega ono już tokowi in
stancyj, jak również w raz.ie nieumieszczenia w orze
czeniu lub zarządzeniu pouczenia . prawnego, słu
ży intere&owanemu prawo żąda.ni-a z zachowanietn 
toku instancyj sprostowania, względnie uz;upełwen{a 
oueczeDia lub zarządzenia. 

Art., 205. 

i{l} Orzeczenie winno być doręczone pn:edsię
biorcy, tudzież wszystkim urzędom i osobom; · które 
podniosły sprzeciwy i rosz·czenia. 

(2) Jeżeli przedmiot wywłaszczony zapiśaily 
jest w księdze gruntowej (hipotecznej), młi wł.da 
orzekająca po prawomocności orzeczenia odnieść 
się do właściweg,o sądu o za.notdwaói. . wy- . 
właszczenia. 

~ą.d ma uskutećznić z:anotowaai. we wł ... . 
wym wykazie. 

Koszty postępowuia. 

·Art. 206. 

(1) Koszty postępowania przy udzieleńlu po
zwolenia ponosi przedsięb~orca. Kosity/ wywołarte 
nieuz·asadnionemi sprzeciwami i ro'szczeniami, . mogą 
być jednak . w orzeczeniu nałożóne na ' tego, kto Je 
podniosł. Koszty badań, spowodowa.nych · prtekrO" 
Gzeniami ustawy, ponoszą uznani za winnyoh. 

(2) Kos,zty postępowania ac:łministracyjflegó, 
przeprowa.dzonego we wspólnym interesie, tnaią być 
rozdzielone na interes,owa.nych, stosownie do ióh 
udtiału. 

(3) Dopóki nie będą wydam e pueplsyśpe<:;al
ne dla postępowańia administracyjnego, naJeźy ćo 
do wysokości kosztów, przy:inać się mając)'ćh 
stronom, świadkom, zastępcoJIl prawnym i. mlaW'cotil 
stosować normę sądową. 

(4) O obowiązku ponoszenia kosztówpottępo
waI1ia i wysokości kosztów orzeka wła.cha, która 
wydajeoruczenie w sprawie głównej. 

Ocl1fOł&llłe • 

, Ad. 207. 

(l) Przeciw orzeczeniu władzy wodnej prjy
.Jquje pra.wo odwolaaia W ciĄa1ł dni htena ..... G!d 

'I 
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dnia, następującego po doręczeniu, do wyższej i.n-. 
stancji, o ile orzeczenie nie dotyczy odszkodowama. 
Odwołanie można wnieść . ustnie, pisemnie . lub tele
graJicznie. Dzień oddania na pocztę, lub do urzędu 

, telegraficznego uWażany bę~zie za.dzień ~ni~si~
nia odwołania. O zachorwamu termmu wmeSlenla 
odwołania orzeka instancja odwoławcza. Odwoła
nie' wnosIć należy do tej władzy, która wyda~ 
or.zeczenie. . 

(2) O ' ile orzeczenie / dotyczy odszkodowań, 
mogą ~nteresowani w ciągu , trzech miesięcy od dnia 
doręczenia orzeczerilia udać . się na drogę ·sądową 
(art. 203 ust. 2). . , , 

(3) Przeciw orzeczeniom, wydanym w dwóch 
IDstaneja.ch przysługuje tylko prawo zażalenia do 
Trybunału Administracyjnego z powodu na.r·usze'nia 
pn:episów usta.wy . . 

Art. 208. 

(Uchylony). 

Iw P~powai. ptty ź.1viąz1Wllfdu iP6łek wochiycL 
Właściwość władzy. , 

Art, 209. 

/ 

według której k'Orzyść tę na1eży rozłożyć na grunta, 
kopalnie, zakłady przemysłowe i związki. 

(3) Jeżeli postępowanie wywołarie zostało na. 
wniosek interesowanych, winien wnioskodawca na 
żąda/nie władty administracyjnej dostarczyć pro
jektu i wyszczególn~onych 'W ust. 2 d oJutmeót6w, 
wykazów i ohlicteń. 

D.r.~OW8b.le specjaltleto komislltza. 

Art. 211. 

(1) Jeżeli wniosek na wdrożenie postępowa
nia dla utworzenia spółki wodnej jest niedopuszczal
ny (aJrt. 133 i 134), niewykonalny pod 'WlZględem 
technicznym i gospodarczo nie uzasadniony, może 
być zgóry odrzucbDy otzeczeniem umotywowa.nem, 

(2) W · razie przeciw,nym wła.dza deleguje 9pe
cjailnego komisarza do rozprawy z uczestnikami. To 
samo stosuje się jeżeli postępowanie ma być wdro-: 
:tane .~ urżędu. 

Uioiui. "ituta i t'ldc .. sowe obliczem. kor.,. • ;I ..... 
siębiorsłwa. 

Att. 212. 

Postępowanie przy zakładaniu spółe.k r\vIoclnych ' Komisarz ma ułożyć statut, wystarać .. sfę 
li związków walowyc::h przeprowadza powiatolwa . O dokumenty i wykaZYl wyazczególnionew art. 210, . 
władza administracji ogólnej. Jeżeli jest intereso- ' o ile ich jeszcze nie przedłożooo, i, jeżeli chodzi nie
wana gxnina, sprawująca W'ładzę powiat(jwej admi- tylko o same grunty, obliczyć tym~zasowo oczeki
nistracji ogólnej, lub teren spółki leży w kilku okrę- w,ame z przedsiębiorstwa dla poszczególnych lntere
gach admi.IlliiStracyjoych, tIl4 zast'osowaoie przepis 9Owa.nych korzyści. Przy spółkach dla utrzymywa-

. art. 188. ' nia rwód w cZ)nstośd uwaźa się za korżyść tśJtte 
• 

WdrołeJlie pOstępowania. na podsławie projekt •• 

Art. 210. 

(l.l Pos1ępowanie dlazałoż~lnia spółki może 
być W1dr.oż~me Z. urzędu, albo na wniosek intereso
wanych. PO,stępowanie winno opierać się Da pro:", 

, iekćiel który musi zawierać: 
1) potrzebne rysunki i objaśnienia; 
2} kosztorys przedsiębiorstwa; 
J} wykaz gruntów I , k,opidń i zakładów prze

mysłowych, które mają wziąć udział 
,w spółce, jak równiet spółe.k i innych 
związków (art. 13~), które mają być do 
udziału pociągnięte. 

(2) Dla l?t1zygo!Łowania głosowamanaJeży do
łączyć do ' projektu: g.dy chodzi o udział gruntów, 
wyciągi ' katCIJstralne, potrzebne do oznaczenia po
wiel'1icllni i czysteg,o dochodu, służącego do wymia

. ru podatku gruntbwego, względnie inne urzędawe 
dane, służące do wymiaru tego podatku, albo gdy 
grunty wszyśtk~e razem uległy scaleniu (komasaCJi), 
Wyciągi Z usta.1onych przytem wykazów, odnoszą
tych się do wartosci gruntów i dochodów z nich. 
Gdy chodzi o udział w spółce kopalń, zakładów 
pT~emysłowych, spółek wodnych albo innych związ
ków, należy dołączyć do poda,nia obliczenie sp'odzie
waAy.ch korzyści przad»i,biorabwa i p"dać8.1.i .. rę, 

usunięcie zanieczyszczenia, które zainteresowany 
Slpowodował. Korzyść 'oblicza się .według stopnia 
lI&iDiec:I)1ISZczeillia. 

Uckwalenie projektu. zawiązani. sp'"d i st.tutu. 
Wybór pełDomoclllków. 

Art. 213. 

(1) Komisarz ma następnie po udzieleniu wy
jaśnień przy pomocy znawcy technic~negospow'O
dować uchwałę interesowanych w sprawie projektu 
i zawłątania spółki. 

(2} Gdy żapaooie ućhwała zawiązania spółki, 
Ma kotnisAtiZ iVyw:oł~ć uchwałę ca do statutu 
i wstyśtkich initiyćb p'unktów, to do których uWaża 
to z·a pót.tz0hn~/ w wypadkach taś, przewidzianych 
wart. 167,' uchwałę w sprawie zastosowania przy
mUJSu przystąpienia do spółkJi.. W tym celu intere
sowClJni mogą wybrać pelriotnocników . 

(3) W wypadkach, przewidzianych wart. 167, 
mogą sprzeciwiający się żądać, aby gł'osujący za 
i przeciw wybierali o.dd:z,ielnie pełnomocników, któ- ' 
rych. liczba OdPowiadać ma w przybliżeniu stosun
kowi głosów, oddanych za i pr.tedw zawiązaniu 
spół.kd. Liczbę pełnomocników oznacza . klomilS.arz. 

(4) PeŁnomocnlcy mają pr.awo do.konyWać 
~mi!llny projektu, ady nie po\n;ięto wyr&Źllie innej 
UGbwaly. 
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Art. 214. 

(1) Uchwały w sprawie projektu, zawiązania 
spółki, statutu i przymusu przystąpienia do spółki 
mogą być powzięte w jednym lub kilku te,rminach. 

. (2) Uchwały pełnomocników zapadają więk-
szością głosów, każdy pełnomocnik ma jeden głos. 

(3) Pełnomocnicy mają prarwo za zezwoleniem 
komisarza na wypadek zatwie,rdzenia statutu za
wierać umowy imieniem zawia.!zać się mającej spółkh 

\ . 
Większość potrzebna do uchwał. 

Art. 215. 

Aż do zatwierdzenia statutu wystarc.za dla 
wszystkich uchwał zglromadzenia interesowanych, 
z wyjątkiem uchwały co do zawiązania spółki, zwyk
ła większo'ść obecnych, którzy stawili się .do gło
sowania w wyznaczonym terminie. Wyjątek od te
go stanowi uchwała, która ustaJnawia miarę odmien
ną od UJstalOlIlej wart. 155 dla udziału w oiężarach 
spółki lub dla stosunku głosów członków. Większość 
oblicza się w tym wypadku według czystego docho
du g,runtowego, względnie według innych danych, 
służących do wymiaru podatku g,runtowego, albo 
według wartości lub dochodu uczestniczących grun
tów, 'Oszacowanych w postępowaniu komasacyjnem 
(art. 210 ust . 2) , jeżeli zaś chodzi o udz~ał kopalń, 
zakładó'w przemysłowych, spółek wodi1ych lub . in
nych związków ..:...... wedłu~ tymczasowo obliczonej 
korzyści (ad. 212). 

Przesłuchanie interesow~ych w sprawie przymusowej apółki. 

Art. 216. 

Jeżeli interesowani sprzeciwiają się zawiąza
MU spółki dla celów, przewidzianych w ustępie 1 
art. ' 173, winien komisarz przesłuchać ucze,stników 
co do warunków utworzenia przymusowej spółki 
i 00 do statutu. 

Glosy współwłaścicieli. 

Art. 217. 

Głosy, przy:sługujące współwłaścicielom grun
tu, k'opalni, albo zakładu przemysłowego uważa się 
zaoddame za tym wnioskiem, za którym głosowała 
więks'~ość obe,cnych przy głos'Owa,niu .. współwłaści
cieli, ohli.c'zona według wielkości ich udżiałów. 

RozstrzYl!anie zarzutów. 

Art. 218. 

(1) Zarzuty interes'owanych, tudziez warunki 
za;stosowania przymusowego udziału w spółce 
i wIlIioski co d,o zwrotu kosztów prac , przedwstęp
nych najeży zbadać wspólnie z inte,res'owanymi lub 
ich pełnomocnikami przy udziale znawców. 

(2) Komisarz winien zmienić tymczas'Owe usta
lenie korzyści, jeżeli wmeiione pr~edw temu usta-

leniu zarzuty większość ." uczestników uzna za uza
sadnione. W razie ,przeciwnym rozstrzyga władza, 
która delegowała komisarza. W ten sposób~~:ko-

.' nane ustalenie korzyści obowiązuje tylko przy pd;;' 
trzebnych głos'owaniach aż do zatwierdzenia statułu~ 

- ',.-~ 

Utrzymanie porzędku przy rozprawa~h. 
· 1 " 

", ',i 

Art. 219. 

Utrzymanie por~ądku przy rozprawach należy 
do komisarza. Może ',on na uczestników, znawców 
lub inne osoby, które dopuściły ' się niewłaściwości 
podczas rozpraw, nakładać kary porządkowe do 
wysokości 20 złotych IZ za'strzeżeniem . ścigania. 
w drodze karno-rSądow~j. . 

Spisanie protokółu. 

Ait. 220. 

Z r,O'zpr,a;w, przepr.owadzonych z interesowany
mi iich pelnomo.cnikanif, hależy spisać protokół. Do 
protokółu musi być wciągnięte nałożenie kary po
rządkowej (art. 219) i powód nałożenia kary. Proto
kół ma być podpisany pr7;ez ,komisarza, ewentualnie 
przez 'pI:otokólanta i znawców,oraz prz~z pełną:; 
mocnikó:W, jeżeli :wstali wybraru. '~v < ' ., 

TerlJliny wezwania · dó J.:ozpraw l do , Ilłosowan~ '-"" Lo 

Ad: 221. 

(1) Do l'ozpraw należy zawezwać interesowa
nych najpóźniej na tydzień przed terminem. W nag
łych wy;padkach termin zawezwania może byc 'skró
cony do 3 dni. W wezwaniu należy podlić przed~ 
m~at rozpra;wy. ' . " i 

(2) Przed powzięCiem uchwały co do statutu 
należy projekt tegoż na 8, dńi ' przedtem. wyłożyc do 
pUibLicznego wglądu i w w.ezwanh.\ podać miejsce 
i c'za;s wyłożenia. " " 'J 

(3) Pominąrwszy wezwania do ' głosowania: nad 
założeniem spółki; przy której wykonanie przymusu 
do udziału nie i est dopuszczalne, ' wezwania Wyda'j~ 
się z ostrzeżeniem, że nie jawiących się albo nie ' gło: 
sujących uważać ~ię będzie ' za zgadzających się 
z większością głosów. ' 

" I 

Zatwierdzenie t ogłoszenie atatutu. ,. -

Art., 222. , , . . ~ .. ,; 

(1) Statut . spółki dobroWlOlnej (art. 134 ust '2 
pkt. 1) zatwierdza właśdwa władza wodna ' (nad~ 
zorcza). 

(2) , O tern, czy zach'Odzą warunki utworzenia ' 
s:półkd na podsta,wie uchwały większoścli (art~ 134 
ust. 2 pkt. 2 i 167), o.rzekapo uk,ończOlIlej rozprawie 
wł,aściwa władza wodna (nadz01"cza), o tem zaś, czy 
zachodzą waT'll'nkd 1.1Itwor,zenia rSpółki przymusowej 
(art. 134. ust. 2 pkt. 3 i 173); 'Orzeka wojewódzka 
właąza adni.i.nirSiŁracji :ogóliiej. 

, ~:' . 

, , 

" '. 1 
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~ " . . ;'.. (3) Przedw orzeczeniu przysługuje prawóod
w:qła)nia do wyższej instahcji. 

. . . ' ' (4) PlO pr,awi::ltIlbcrióści orzeczenia właściwa 
władza wodna (nadzorcza) zatwierdza statut spółki 
utworzonej na podstawie uchwały większości 
względnie wo.jewódzka władza a.dministracji ogólnej 
wydaje statut spółki przymusowej. . 

(5) Statut należy ogłosić w dzienniku urzędo
wym. Ogłoszenie może się ogramczyć do podania 
daty . staJtutu, tudzież p~tanowień, określ,onych 
w punkta:ch, 1,2, 9, 10 i 1~ art. 142. 

Wyb6r ukoDstytuowanie zarządu. 

Art. 223. 

. . Po utworzeniu , spółki, ma władza nadzorcza 
natychmiaSJt 'zarządzić wybór i ukonstytuowanie za
l1Ządu spółki według przepisów statutu. 

Koszty zawi'ąźailia .półki. • 

Art. 224. 

: ": ,;' li) Rozpr8JWy · Ii' czynności !Władz admini'stracyj-
, rfycIi;~ sądowych i innych; dotyczące postępowania 

przy zawiązywaniu sp(>łek wodnych dla osuszenia 
i nawodnienia gruntów, tudzież ochrony od powo
dzi, wo,lne są od należytości i stempli. Do tych 
czynności należy także spor.ządzanie i uwier.zytel
nianie wyciągów ka'tastralnych i hipotecznych (grun-
towych). . 

.. . (2) ' Wydatki w gotówce spowodowane wnio-
skąmilub 'zarzutami, : które zlostały odrzucone lub 
~'ofll~ęte, mogą być . nałożone na wnioskodawcę, 
lp.Q·"DCl. tego, który podmó'słzarzuty. Z innych wydat
ków w gotówce ponosi koszty podróży i diety biorą
~ych 1 udział W postępowaniu urzędników państwo
~ychoraz res~ wydrutkÓ'W spółka wodna. 
': .. , (3) Gdy Spółkfi wodna została zawiązana, mo
ze · władza ,administracyjna .zobowiązać spółkę do 
~roił.u celowo użyty:ch przez wnioskodawcę wyda,t
k,óww g'otÓWIce -9-a prace 'przedwstępne, jeżeli wnio
§~k . taki zQlStął - zgł9S:Z0,1ly pr.ze,d ukończeniem roz- ' 
Prąw , komisyjnych. . ~ 

Zażalenie Da komisarza. 

Art. 225. 

Za~alenie ,przeciw prowadzeniu postępowania . 
przez komisarza, tudzież przeciw kal"om porządko
IWym (art. '219) rozstrzy,ga władza, która de,iegowała 
komJ$arza. . ' ' .. . 

. ~ ." R .o .,zdzliał III. ' 

. NiJdzór władz wodnych. 

Art. 226. 
.~/ 

WykOnanie W!Szyskich zakładów, na które we-
dług niniejszej UlStawy potrzeba pozwolenia, podlega 
nadzorowi władz wodnych. . 

Art. 227. 

(1) Bezpośredni !nadzór nad ws.zystkriemi za
kładami wodnemi wykonują miejscowe władze po
licyjne, które w wypadkach naglących mają bez- , 
zwłocznie zarządzić to, czego wymaga interes pu
blicznego bezpieczeństwa, gdzie jednak niema nie
bezpiecżeństwa w. zwłoce, mają przedtem zasięgnąć 
wskazówki u właściwej władzy w'odnej. 

(2) Jeżeli 'Obowiązan[ 'nie uczynią za,dość w wy- . 
ZIIlacz.onym terminie otrzymanemu poleceniu,' miej
scowa wła;dza policyjna jest upow,ażni:ona przepl"O
wadzić na k'os~t ociągających się potrzebne roboty. 

'Art. 228. 

(l)WłMłza wodna może w toku postępowania 
wodno - praWlIleg·o wydać potrzebne zarządzenia 
tymczasowe z urzędu w celu strzeżema , interesów 
PubLicznych, na wniosek z<:. ~ stmn w celu powstrzy
mCłirua niebezpieczeństwa dla interesów ,prywatnych. 

(2) R6.wnież może władza wodna, jeżeli zacho
dzi ISipór co do wykonywania praw używania wody, 
na 'wniOlSek siron uregulować tymczasowemi zarzą
dzeniami wykOlnywa;nie . spornego prawa do czasu 
załatwienia , sporu. 

. (3) T~czas'owe zar.ządzenie, które ma być 
wydane W interesie strony, należy uczynić zaleŻDem 
od zł'Ożeniaodpowiedniego zabezpieczenia. Od zło
żenia 'zabezpieczenia wolne są: Państwo, związki 
samorzą.dowe i spółki wodne. 

(4) Odwołanie wniesione od zarządzeń tym
. cza'sorwych, wydanych na podstawie niniejszego ar
tykułu; nie ma mocy wstrzymującej. 

R'O Z d z i a ł IV. 

Księgi wodne. 

Art. 229. 

(1) Każda powiatowa władza administracji 
ogólnej ma prowadzić księgę wodną wraz ze zbio
rem map wodnych i dokumentów, w której mają 
być uwidocznione wszystkie 'W powiecie już istnie
jące i na podstalwie tej ustawy nowo nabyte prawa 
używania wody, jako też wszystkie pos,tanowienia 
CQ do wysokości piętrzenia, ilości wody i zachodzą
ce w tym względzie zmiany z powołaniem się na od
nośne orzeczenia, zarówno ' j ak . i spółki wodne 
(liwriązki wałowe). Statut, spis członków spółki, za
rządu, względnie ~ wydziału, jak t;ównież podpisy 
osób, podpisujących za zarżąd, należy uwidocznić 

. w osobnym dodatku do księgi wodnej. Każda w tym 
w,zględzie zachodząca zmiana winna być za~naczona 
w tym dodatku . 

(2) Każdemu 'WIolno przeglądać księgę wodną, 
, protokóły rozpraw urzędowych, na które się w niej 
powołano, jako też mapy wodne, oraz brać odpisy 
za .złożeniem przepfsanej należytości. 

(3) Urządzenie tudz,ież prowadzenie · księgi 
wodnej li zbioru map Wlodnych i dokumentów uregu- . 
100wane zostanie w drodze rozporządz·enia. 
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CZĘŚĆ SIóDMA. 

O komisjach rewizyjnych wodnych. 

Utworzenie komisjL 

Art. 230. 

(t) ROEpol'Ządzeniami wojewod6w b,d~ two
rzone komisje rewizyjne dla wód płynących z wy
jątkiem wód wymieIllollych w ust. 4 niniejszego ar
tykułu. 

(2) KoIDJi.sje reWlizyjne. mogą być ró~nież t~o
rzone dla wód na obszarze Jednego lub kIlku powła
tów albo na obszarze poszczególnych miast. 

(3) Podział wód płynących na rewiry po~ległe 
poszczególnym komisjom rewizyjnym ustali wOJewo
da po wysłuchaniu opinji uchwalającego orgaJnu wo
jewódzk'iegozWliązku komunalnego. Do ~za~u z~'r
ganizowania właściwego samorzą~u wOJew0cI:kl~
go mają analo'gQczne zastosowame postanowlema 
art. 260 ust. 1 i 2 niJD.iejs,zej ustawy. 

(4) Postanowienia poprzednich ustępów n~e 
mają zastosowania do wód płynących żeglownych 
i spławnych ani do innych wód płynących utrzymy
wanych przez Państwo, wojewódzkie związki komu
nalne lub spółki wodne. . 

Skład kem1sjL 

Art. 231. 

(t) Skła'd komisji ma być w .rozpor:l\dzeni~ 
w ten sposób określony, ażeby o~~?c'z panstw?'\~eJ 
adminis tracji wodnej miały w komlsJI przeclstawlcle
li wedle możności wszystkie grupy produkując:e 
i związk i pub1.iczne, które są interesowane w utrzy
maniu i użytkowaniu wód płynących. 

(2) Komisja ma się składać najmniej z trzech 
członków. Przedstawiciela państwowej administra
cji wyznacza. wojewoda na wni?se~ ?yrekcji ro~ót 
pub.1icznych, mnych zaś c~ło;nkow t. łch zas~ę~cow 
mianuje wojewoda na lat plęC na wDlOsek se!mlków 
(rad) p:lwiatówych (rad. miej ski~~). Prz.ew~odniczą
cego i jego zastępcę wybIera komISja ·rewlzYJ,na z po
śród swo,ich czŁonków. 

~a1p'.. działania komisji. 

Art. 232. 

(1) Komisje r~wizyjne ma;, sp1'llwdtnĆ, czy 
przydz ielone im wody płynące i ich brzegi są na
leżyci e utrzymywane i czy nie zachodzi niedopuszczal

' ne zanieczyszczenie wody. 
(2) Niezależnie od powyższe~o postanowienia 

rozporządzenie wojewody może powierzyć komi<>jom 
rewizyjnym nadzór nad użytkowaniem wód płyną-

• cych. 
. (3) Komisje zawiadamia.ją o swoich spostrze-
' ieniach władzę wodn~. 

" 
Udzielanie opiajL 

Art. 233. 

Komisje rewb:yjne są uprawnione, a na t.ąda
nie władz administracyjnych obowiązane, udZIelać 
opinji w spmwie gospodarki wodnej na przydzielo
nY'Ch im ,wódach płynących. 

Uebwal,kemia;L 

Art. 234. 

(1) Uchwały komisji zapadają większo§cią gł~
sów; przy równości głosów rozstrzyga przewodm
czący. 

(2) Do wazności uchwał potrzebna jest obe~
ność przynajmniej trzech członków. Rozporzą~en~e 
wojewody może przepisać potrzebną dla pOWZ1ęCIa 
uchwał obecno# większej liczby członków. 

\ ' 

,Pokrycie kosztów. 

Art. 235. 

(1) Kos'zty komisji rewb:yjnej pokrywa w każ
dym powiecie powiatowy związek komunalnYi 
w miastach zaś, wydzielOttlych z powiatoweg,o związ
ku komunalnego, - gmina miejska. 

(2) Członkom komisji rewizyjnej mian>O'Wanym 
na iWI'I'Iiosek powiatowych (miejskich) związków ko
munalnych (art. 231 ust. 2) może przyznać reprezen .. 
tacja powiatowa (miejska) ods,żkodowanie ,za udział 
w objazdach i posiedzeniach. ' 

(3) Koszty udziału przedstawiciela państwo
wej administracji w objazdach i l'osiedzenia.ch ko
misji ponosi Skarb Państwa. 

Art. 236. 

Rozpo~ządze,nie wojewody może posta,nowi~, 
te komisja rewizyjna ma również przeprowadzać 
kontrolę , urządzeń spółek wodnych w ' myśl att. 166 
niniejszej ustawy zamiast przewidzianej tam koinisji. 
W tym wypadku zar~ąd spółki mus~ mieć przed.st~
widela wkoffi<isji rewizyjnej. 

Prawo WlltępU lIa brie,. . 

Art. 237. 

Komisje rewizyjne jako tet · O!Ioby przez nie 
upoważnione mają prawo przeprowadzać oględziny 
wód płynących i ob j eżdżać te wody oraz wchodzić 
na grunty nadbrzeżne. Właśc,iciele gruntów mają 
prawo do zwrotu szkody, jaką z tego powodu ponio
są, jednak nie znaczne szkody nie mają być brpe 
pod uwagę. Ma tu zastosowanie ut. 89 ust. 4. " 
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CZĘŚĆ óSMA. 

O wojewódzkich radach wodnych 

Zakres działania rad wodllycla. 

Art. 238; 

Ul VI kaidem województwie. ma być utworze-
, Da przy woje,wodzie rada wodna, która w ważnych 
s~ra'wach g>ospodarstwa wodnego, dotyczących wo
;ewództwa, winna być :'przez wojewodę i właściwych 
niinistrów wysłuchana i uprawniona jest w tych spra~ 
wa,ch pr,zedkładać samodzielnfie opinję właściwym 
mińistrom za pośrednictwem wojewody. Nadto każ
da władza wodna może przed powzięciem swoich 
decyżyj VI sprawach wodnych zażądać opinji rady 
wodnej. W każdym razie opinji tej należy zasięgnąć 
W ria!stępujących spra,wach: 

l) ,spta.wu tratew [ spustu drzewa na wodach 
prywatnych (art. 31 ust. 1); 

2) zaniechania utrzynlywania wody publicz
,nej, uregulowanej na po dstawie zatwierdzo
nego planu (art. 76 ust. 4); 

3) udzielllinia pozwoleń na zakłady o sile wod .. 
nej ponad 50 koni mechanicznych (art. 186 
usL 1 lit. b) pkt. 4). 

(2) Rada wodna województwa waTSlzawskiego 
jest zarazem radą wodną dla miasta' Warszawy. 

Skład rad wodnycIa. 

Art. 239. 

(1) Pne\VIocł.niczącego wojewódzkiej rady wod
ńef t jego zastępcę mianuje Minister Robót Publ,icz
nych W porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa Oraz 
Przemysłu i Handlu. Innych członków i ich zastęp
ców wybierają po jednej trzeciej części orga'na 
uchwalające wojewódzkich związków komunalnych, 
korpora.cje rolnicze tudzież korporacje przemysło
we i rękodzielnicze. Do czasu zorganizowania wła
śći:wegó sł\tnorządu woj'ewódzkiego .ma ją analogicz
ne zasŁosowanie postanowienia art. 260 ust. 1 i 2 
niniejszej ustawy. 

(2) Członkowie . i ich zastępcy wybierani są na 
lat 5. Ustępujący członkowie mają jednak pełnić 
swe czynności aż do wprowadzenia w urzędowanie 
nowowybranych. . 

(3) Przewodniczący otrzymuje za ' udział w po
sie.d~eniach rady wodnej zwrot koszlów podróży 
i diety według V stopnia urzędników państwowych, 
inni zaś członkowie i iCR zastępcy według VI stop
nia. Wydatki te ponosi, o ile chodzi o przewodniczą
ce'to, Skarb Państwa, o ile zaś chodzi o innych 
członków i ich zastępców, pono szą je wojewódzkie 
związki komunalne i korporacje wybierające człon
ków rady wodnej. Do czasu zorganizowania właści
we~o samorządu wojewódzkiego ponoszą część ' wy
datków przypadającą na wojewódzkie związki ko
munalne na obszarze województw poznańskiego 

' ip()mOr5kiego wojewódzkie związki komunalne, na 
obszarze innych województw powiatowe związki ko
In.unalale ililiasŁa wydzielone z powiatu. 

(4) Dla przygotowania uchwał może rada wod
na wyłonić stałe komiSJe. Tok czynności rady i ko
misyj tudzież organizację komisyj określi regulamin, 
uchwabny przez radę, a zatwierdzony przez Mini
sha Robót Publicznych w porozumieniu z Mini
strami: Rolnictwa oraz Przemysłu j Handlu. 

Art. 240. 

BIiższe post&~owien:ia co do wojewódzkich r.ad 
wodnych wydane zostaną rozporządzeniem Ministra 
Robót Pttblicznych w porozumieniu z Ministrami: 
Rolnictwa oraz PrzetJ?ysłu i Handlu. 

CZĘŚĆ DZIEWIĄ TA. 

Postanowienia karne. 

Kompetencja sądów. 

Art. 241. 

Gr.zywnie do 300 złotych ulegnie ten, kto be~ 
zezwolenia władzy na obszarze zalewu wód naeob
wałowanych na wielką wodę wznosi, rozszerza, 
przenosi lubusll'wa wystające nad powierzchnią 
ziemi urządzenia (art. 114 ust. 1), oraz kto niewy
pełnia warunków udzielonego pozwolenia. 

Art. 242. 

(1) Karze Ilres2:łu do sześciu tygodni ~ grzyw
nie do 1000 złotych, Iub;ednej z tyc:.h kar ulegnie 
ten, kto ' z rozmysłu wbrew przepisom art. t8 ust. 2 
i ari. 25 wodę, albo inne materjepłynne, wskutek 
których woda ulec może zanieczyszczeniu, wprowa
dza do wody, albo wbrew przepisom ustawy: 

a) nie urządzi i nie utrzymuje znaków ' wod
nych na urządzeniach piętrzących wodę 
att. 65 ust. 2), 

b) 'stale unieruchomi lub zniesie zakład pię. 
trzący wodę bez zezwolen.ia władzy (art. 7f> 
ust. 1), \ 

e) bez upoważnienia władzy spuszcza na,gl. 
nagromadzoną wodę (art. 71), 

d) nie utrzymuje stanu wody nlł wysokości, 
ustalonej znakiem wodnym (art. 72 
ust. 1 - 3). 

Gdy czyn popełnion,o ' z · niedbalstwa, winny 
ulega grzywnie do 150 złotych. 

Art. 243. 

(11 Gdy wbrew przepisoRl art. 18 ust. 2 i art. 2S 
woda lu,b inn~ ciecze, mogące powpdowaćzan1ec'zy
szczenie, zostały do wody wprowadzone, prlZedsię~ 
biorca i kierownik zakładu ulegną ~rzywnie do 
3000 złotych, jeżeli ze swej strony zaniedbali należy
tego dozoru, albo też dopuścili się zaniedbania przy 
wybol1ze i kontroli personelu nadzorczego. 
, (2) Na tych samych zasadach ulegnie grzywnie 

do 500 Złotych uprawniony do piętrzenia wody 
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w wyp.adka'ch wykr.Dczeń przeciw przepisDm art. 65 
ust. 2, art. 70 ust. 1, art. 71 i 72 ust. 1 - 3, pDpeł-
nionych przez inne 'osoby. ' 

Art. 244. 

(t). SurDwsze postanowienia us,taw karnyc;h 
pozostają w mDcy. , 

. (2) Karom, przewidzianym wart. 241 i 242, 
ulegnie również ten, kto, drugiego do, popełnienia 
p~zestępstwa skłoni lub w pDpełnieniu przestępstwa 
był pqmocny. 

Art. 245. 

W b. ,zabDrze austrjaclcipt można . do czasu 
wprowadzenia jednolitego, ustawodawstwa karnego 
od wyroku odwQłać się na niekorzyść QskarżQ
nego. 

Art. 246. 

Właściwelllli do, orżekania D czYltlach karygo
dnych z art. 241 - 244 są sądy pokoju (sądy powia
towe). 

Kompetencja władz ad~nistracyjnycb. 

Art. 247. 

(1) Wszelkie uszkodzenia i nadwyrężenia za
kładów i budo.wH wodnych, jeżeli nie podpadają pod 
powszechną ustawę kaa-Dą, będą karane prze'z wła
ściwą terytorjalnie powiatową wła,dzę a,dm.ilnlistra
cji ogólnej grzywnami do 100 złotych. Takiej samej 
karze podlega, kto bez zezwQlenia władzy zniesie 
zupełnie budowlę wodną już iStniejącą. 

(2) Pl1zekroczenia . ustaw, regulujących prawo 
wDdne, jako też wydanych w celu ich przep'l"owa- . 
dzenia rozporządzeń i zarządzeń, o ile te, przekro
czenia nie podpadają pol3, pOlWszechną ustawę kar
ną, I będą karane przeiZ właściwą terytorj.alnie po
wiatową władzę administracji ogólnej grzywnami do, 
100 złotych. 
. (3) W każdem Drzeczeniu karnem, którem na
łożooogrzywnę, na,leży zarazem według słusznego 
uznM1lia oznaczyć karę pozbawienia wolności, któ
ra w razie nieśdągamDści ma być wymierzona za
mi.as! grzywny. Areszt zastępczy nie może przekra-
czać dni czternas,tu. ' 

(4) Jeżeli sprawca dopuszcza sięzłDŚliJWDści, 
a,lbD ciężkiiego, niedbalstwa lub też pDnownie pod
pada karze, natenczas można zamiast lub oli ok . 
gnywny Drzec areszt do, dni czternastu. 

(5) Orzeczenia, karne w ' sprawach wodnych 
mają zawierać: 

a) pr~ne ok,reślellllie czynu karygodnego, 
m1eJsce i czas jego popełnienia; . 

, b) nCliz'wę skarżącego; 
c) wymiar katy; 
d) uzasadnienie O'l"zecze·ma; 
e) pouczenie Q środkach prawnych. 

Art. . 248. 

(1) Aż do wydania szczegółowych w tym 
względzie przepisów od oneczeń karnych władz 
a,dministracyjnych, zapadłych w drugiiej instancji, ' 
można odwołać się w ciągu dni cztęmasŁudo miej
scowe~o właściwego sądu okręgowego, który ro,z-. 
s'trzyg.a prawomocnie przy pdpowiedniem zastolSo
WMllU przepisów Q odwDłaniu się Qd wyroków są
dU! pokoju (powiatowego). Sąd nie może jednak 
uchylić orzeczenia władzy adp1inistracyjnej . z prze
kazamiem spra)Vy do, ponownego rozpatrzenia i za
wyrokowania. W niesie.nie odwołania do sądu od 
wyI10ku władzy administracyjnej wstr~ymuje wyko-
na'nie ka:ry. , ' . 

(2) W b. dzielnicy pruskiej stosuje się art. 10 
ust!liwy z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75, 
poz. 511) do czasu wprowadzenia jednoliteg,o , usta
wodawst'wa karnego,. , 

Art. 249. 

(1) We wszystkich prżvpadkach, w Których 
k,toś przekroczył I p'osrtMlDwierna \ niDJi~jszej ustalWy, 
musi on bez 'Względu na poniesiQdlą karę i obowdązek 
odszkpdolWania usunąć na własny kos:zt samówQl
nie p~zedsięwziętą zmianę, albo, dokonać zaruiecha
n)'lch robót, jeżeli zagrożony albo dat k nięt Y szkodą 
tego zażąda, albo też dobro publiczne tego wymaga: 

(2) Władza a.dministracyjna ma sprawę jaknaj
rychlej rozstrzygnąć i orzeczenie wykQnać. , 

(3) W razieiasądzenia w drodze admdnistra
cyjnej może władza a,dmin,istracyjna na wniosek 'po
Slzkodowanegorozstrzygnąć także o Qbow.iązku od
szkodOlWania, jeżeli wynik postępowania karnego 
daje do, tego dostateczną podstawę. Wolno jednak 
intereslOwrunym, jeżeli nie .zado'wolą się wydanem 
ptzez władzę a,dmi.nistracyjną orzeczeniem CD do 
obowiązku odszkQdowMlia, udać się Q rozstrzygnię
cie do sądu natychmirust l;ub w ciągu miesiąca po 
praJwomoonośd orzeczenia ,administracyjnego.Do
piero po bez!S,kutec,znym upływie tego terminu , 
mOiŻ1lana pods~awie orzeczenia administracyjnęgo ' 
wdrożyć egzekucję. ' 

Doch9d z grzywie ... 

Ad. 250. 

Grzywny, nakła'dane przy wykonY'Waniu niniej- . 
sze; mtawy przei władze administracyjne, wpłYWt:\- . 
ją do funduszów samorządów woje.wódzkich na cele 
popierania budowli wodnych, o ,il~ ustawy specjalne 
. nie przekazują tych grzywien funduszom kDnserwa-' 
cyjnym przedsiębior,stw meljoracyjnych. 

PrzedawDieme. 

Alrt. 251. 

(1 ) Dochodzenie i karanie ,przekroczenia, 
przewidzianego w ari. 247 us.t. l, -przedawnia się . 
w ciągu trzech miesięcy, a przekrocze,nia,przewi-
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dzianeg;o wart. 247 USlt. 2, w ciągu sześciu 
I miesięcy. ' 

(2) Bieg przedawnienia rozpoczyna się, jeżeli 
karygodna czynność się zakońc'zyła, albo też kary
godne zacho,wanie się ustaje. Każdy akt, mający 
charakter ścigania sprawcy, przerywa biegnące na 
jego, korzyść przed[lwnienie. 

(3) Przedruwnienie karygodnej czynnoscl nie 
. rozciąga się na o,bowiązek, który na ,sprawcę wkła
da art. 249, jak również na obowiązek .odszko,
do,wania. 

CZĘść DZIESIĄ TA. 

Postanowienia przejściowe i końcowe. 

Ad. 252. 

(1) Przysługujące przy wejściu w życie niniej
szej usbwy prruwa': 
, 1) użytkowania wody płynącej w jeden ze spo-

sobów, wymie:nionych wart. 45; 
2) l'IOzporządzrunia wodą jeziora, nie należące

go do wody płynącej i iwo.dą podziemną po
za ogramic.zeniami art. 18 i 19; 

3) ż~dania przyjęcia dziko spływającej wody 
przez właścicieli niżej położonych gruntów; 

pozostają nienaruszone,o, ile oparte są :na specjal
nym tytule praw:nym. 

, '(2) Przysługują'ce przy wejściu w życie niniej
. szej ustawy, a nie 'Oparte na specjalnym tytule pra
wa użytkowania wo,:dy płynąc,'!j ,i innych wód w myśl 

" ust. 1 p. 1 i 2 mają o tyle i tak długo mo.c ohowią
zującą, o . ile istnieją prawnie urządzenia, służące do 
ich wykonywania, jeżeli urządzenia te wzniesione 
zostały prze,d 1 styczma 1923 r., lub przed tym ter
minem przystąpiono legalnie do ich wykonania. 

(3) Uważa się za domniemane prawne istnJe
nie zakładu, który w dniu 1 stycznia 1923r. istniał 
dłuzej niż lat 10. Do,mniemanie to .nie stosuje się 

' do teglo, kto w Ciiągu oS,tatnich dziesięciu lat pod
niósł zarzuty przed właściwą władzą przeciw praw
nemu istnieniu zakładu. 

(4) T,reść prawa, utrzymanego w mocy w myśl 
niniejszego, a,r,tykułu, iO He ono jest oparte na szcze
gólnym tytule, określa się we,dług tego tytułu. Zresz
tą pa,z,os,tają miarodajne dotychczasowe ustawy 
z następującemi bliższem.i postanowieniami i ogra
nic.zeniami: 

a) zanieczyszczanie wody, które przekracza 
zwykłą normę, jest ruiedopuszczalne; 

b) prawo piętrzenia wody poza grrunicą włas
nych grunt6w nie może być nabyte na pod
stalwie zasie,dze:nia; 

c) gdy po wejściu w życie tej ustawy skutkiem 
wyko nywania prawa wydobywamia wody 
podziemnej wyniknie sz;ko,da ro,dzaj'u, okre
ślonego wart. 19 ust. 1, po,szkodowani mo
gą żądać wykonania urządzeń, które zapo
biegają szkrodzie, albo ją wyr6wnują, jeżeli 
takie urzą:dzenia dadzą się ' pogodzić 
zprzedsiębioTlstwem i gOl>podarczo uspra
wie,dliwić. W przeciwnym razie mo,gą żądać 

odszkodow,aJnia, o ile przedsiębio,rca be,z 
narażenia sprawnoscl l rentowności przed
siębiorstwa jesit w stanie dać 'odszkodowa
nie. Odszkodowamie może poleg'ać na perjo
dy:cz:nych śWlia,clczeniach. 

(5) Art. 63 i 64 należy odpowiednio zastoso
wać do praw, utrzymaJnych w mocy. 

(6) Zmiana stanu wody jest nada'l w dotych
czasowym zakil"es ie dozwolona, jeżeli jest spowodo
waJna wprowadze,niem wody z jezior i stawów ryb
nych, o ile bywają spuszczane dla oczys'zczenia dna. 
o,bsiania lub POto"WU ryb. 

Art. 253 . 

.(1) Prawa ·użytkowanti.a wód płynących w je
den ze sposobów, wymienionych wart. 45, które 
według art. 252 zostają utrzymane w mocy, wyga
sają po upływie lat pięciu po wejściu w żyCiie tej 
ustawy, jeżeli przed tem nie wniesiono podania 
o wpisanti.e kh do k'sięg~ wodnej. Do praw, wpisa
nych do księgi hipotecznej (grootowej), przepis ten 
nie ma za's,tosowania. 

(2) Władza, prowadząca k,sięgi wodne, winna 
w oiągu pierws,zego i czwartego roku · PlO wejściu 
w życie tej usta'wy !ostrzec przez publiczne ogłosze
'D'ie w sposób zwyczajnie używany D wygaśnięciu 
praJw, jeże,1i w terminie, oznaczonym w ust. 1, nie 
zostanie wniesione podanie o wpisanie ich do księ-

· gi wodnej. Oprócz tego należy na to ogłoszenie 
· '2'Jwrócić uwagę wszystkich znanych władzy osób, 
których p.rawa wygasłyby bez wnies~enia takiego 
podamia. 

Art. 254. 

(1) Istniejące w czasie WejSCla w życie tej 
· ustaJwy prawa do wody płynącej, które nie podpa
dają pod art. 252 ust. 1 p. 1, pozostają w mocy w do
tychczas'owej rozciągłości, o ~le opierają s ię na 
slic-zególnym tytule. Odnos i się to w szczególności 
do praJw użytkowania, które przysługują właścicie
Iom gruntów nadbrze~nych i innym osobom, chociaż
by nie były właścicielami wody, w szczególności zaś 
do, prawa wykonywania rybołówstwa i użytkowania 
rośHn wodnych, 'O ile to nie przeszkadza przezna
czeniu wody płynącej dla odpływu, a na wodach 
żeglownych ta2kże dla żeglugi. . 

(2) Na dalsze wykonywanie uprawnień, które 
według illilDiejszej ustawy wymagałyby pozwoie.nia 
władzy, lecz według ustaw dawniejszych nie po
trzebowały, nie jest wymaga.ne pozwolenie do
datkowe. 

Art. 254-a. 

(1) Na podanie uprawnionych ma władza wpi
sać odnośne uprawnienie do księgi wodnej, a w ra
zie/ zachodzą.cych waroo.ków z art. 65 i 66 'zarządzić 
ustawienie znaków wodnych. 

(?) Jeżeli rj,s:!nienie i rozmiar prawa nie będą 
wykazane w sposób, wykluczający wszelką wątpli
wość, ma wła,dza zbadać sprawę i rozstrzygnąć 
w ,dTodze postępowania według postano,wień czę
ści szóstej niniejszej uSitawy. 
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Art. 255. 

Do spra'w, dla których wdr'ożono postępowa
me przed wej ściem w życie te j ustawy, mają być 
stosowane dotychczasowe us tawy pod względem 
właściwośc i wł a,dz , postępowal1li a i środków praw
nych, z wyjątkiem b. za bor u r osyjskiego, gdzie ma
ją być stosowane przepisy niniej szej ustawy. 

Art. 256. 

(1) Nienaruszone pozostają przepisy ustaw: 
gómiczej, lasowej i rybackiej, o ile się nie sprzed
wiają niniejsze j ustawie. 

(2) O ile chodzi o użytkowanie wody, nieprze
widz,i.ane w ustaw,ie górniczej, naIeiystosować prze
pisy niniejszej ustawy. 

Art. 257. 

(1) W postępowaniu, które władze kolejowe 
przeprO'wadzić mają według pr,zepisów o kolejach 
żelaznych, należy, o ile chodzi o budowle wodne, 
albo o zakłady do używania wody, stoIsować prawno 
ma,t erj alne pos ta,nowienia nrniejszej ustawy. Do 
urządzania na gruntach kolejowych zakładów, służą
cych do używania woay gruntowej dla zaopatrzenia 
kolei w w,odę potrzebną do ruchu kolejowego, nie 
potrzeba osobnego pozwolenia według art. 45 ni
nie jszej ust awy. Natomiast do udzielenia pozwole
nia na pobór wody i użytkowanie motorowej siły 
w odnej dla r uchu kolejowego powołane są władze , 
wodne według postanowień niniej sze j ustawy. 

(2) Do rozpraw wodno-prawnych, zarządzo
nych wskutek podań o udz,ielenie pozwolenia na 
używanie wody, albo do takich urządzeń, które ma
ją na c elu ochronę przed śzkodliwem działaniem 
wody, należy zapraszać właściwe nadzorcze władze 
kolejowe, jeżeli w tem są interesowane koleje 
żelazne. 

Art. 258. 

M inister Robót Publicznych wyda w drodze 
1"Iozporządzenia przepisy: 

1) co do sposobu powoływania rzeczo,z,naw
ców w dziedzinie postępowwnia wodno
prawnego ; 

2) w sprawie zakładania, utrzymywania, użyt
kowa'nia i spuszczania stawów, które nie 
są w połączeniu z zakładami o s,ile wodnej i 

3) w sprawie założenia i utrzymywania ka
tastru sa wodnych w Ministerstwie Robót 
Publicznych. 

Art. 259. 

Przedstawicielstwom samorządów wojewódz
kich (ar t. 3 us t. 4 K;onstytucji) pozostawia się wy
danie szczegółowych postanowień ustawowych, 
w ramach ninie jsze j ustawy co do utrzymania i re
gulacji wód płynących, oraz zabezpieczenia ich 
brzegów, co do ochrony od powodzi i osuszenia 
większych obszarów baiien. 

Art. 260. 
• 

(1) Do czasu 'llstawowego zorganizowania ciał · 
samorządnych wyższego rzędu będą regulowane 
sprawy, za,strzeżone w niniejszej ustawie ustawo
dawstwu wojewódzkiemu: na obszarze województwa 
poznańskieg'o i pomorsk ieg'O sta t u tem wojewódzkie
go związku komunalnego, na obszarze Małopolski 
rozporządzeniami wo;ew ody, na obszarze b. zaboru 
r,osyjskiego rozporządzeniami wojewody opartemi 
na uchwałach rady wojewódzkiej , tam zaś, gdzie nie 
są je,szcze czynne rady wojewódzkie - rozporzą
dzeniami wojewody, wydanemi po wysłuchaniu 
opinji se jmików powiatowych i rad miejskich miast 
wydzielonych. W tej samej drodze wydawane być 
mogą również postanowienia, przewidziane wart. 
259 niniejszej u stawy z tern, że określone wyżej 
statuty i rozporządzenia, wydane na podstawie 
art. 259, wymagają za,twierdzenia ze strony właści
wych minister,stw. 

(2) Przez rady wojewódzkie, o których mowa 
w niniejszej ustawie, należy rozumieć: na obszarze 
woj ewództwa poznańskiego i pomorskiego - wy
dział wojewódzki wojewódzkiego związku komunal
nego, na obszacrze b. zaboru rosyjskiego - woje
wódzkie ciała kolegjalne. Gdzie tych ciał niema, 
wcho,dzi w ich miej6ce w wypadkach, przewidzia
nych wart. 194 ustęp końcowy niniejszej .ustawy, 
wojewoda; w osta tnim wypadku w,inien wojewoda 
działać po wysłuchaniu opinji "ejmików powiato
wych i ra d miej skich miwst wydzielonych. 

(3) Grzywny, przeznac~one według art. 250 
niniejszej ustawy dla funduszów samorządów woję
wódzkich, wpływać będą aż do ustawowego ;!:orga
nizowania ciał samorządu wyższego rzędu clo i~b 
skarbowych na rzecz samorządowego funduszu po
pierania budowli wodnych w obrębie województwa. 
Funduszem tym będzie dysponował wojewoda n{l. 
podstawie uchwały · rady wojewódzkiej, względnię, 
gdzie rady wojewódzkie j niema, po wysłuchaniu 
opin ii sejmików powiatowych i rad miejskich miast 
wydzielonych. Na obszarze Małopolski będzie dys
ponował tym funduszem wojewoda, na obszarze wo
jewództwa . poznańskie~o i pomorskiego - wydziął 
wojewódzki wojewódzkiego związku komwnal:ne~(). 

Art. 261. 

(1) Jako wody żeglowne z'ostają uznane: 

A. W dorzeczu Odry. 

1} Warta od Sieradza do granicy Państwa, 
2) Noteć Górna od jeziora Gopła aż do kanału 

Bydgoskiego wraz z jeziorami Gopłem, SzarIej
,skiem, Mielnem, Szadlogoszczem i Pturskiem, 

3) Noteć Do,Ina od kanału Bydgosk,iego do granicy 
Państwa, -

4) Kanał Bronisławski z jeziorem Bronisławskiem 
i Pakoskiem od fabryki skrobi w Bronisławiu 
do NOlteci, 

5) droga wodna Foluszowa z jeziorem Foluszowem, 
OsŁww,ieckiem i Kierzkowskiem, 

6) górny kanał Notecki od górnej Noteci do kanału 
BYdio.skie~o. 

( 
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B. W dorzeczu. Wisły. 

7) Wisła od ujścia Przemszy do morza Bałtyckiego, 
8) Przemsza od Mysłowic do Wisły, 
9) Dunajec od u;~c : a Łos csiny do ujścia, 

10) Nida od Czar:lej Nidy do \,\'/i sły, 
11) Wisło,ka Dd Mielca do ujścia , 
12) San od Dynowa do ujścia, 
13) Wieprz od ujśc ia Bystrzycy do Wisły, 
14) Pilica od uj śc ia Wo~borki do Wisły, 
15) Buo od ujścia Raty do \:-I/i s ły, 
16) Mu~chawiec od kanału Kr óiewskiego do Buga, 
17) Narew od uj ścia Supraśli do uj ścia, 
18) Biebrza od ka,nału A ugustow skiego do Narwi, 
19) Pissa od granicy wschodnio-pruskiej do Narwi, 
20) Drwęca od Wielkiego Młyna pod Lubiczem do 

Wisły, 
21) Brda 'od punktu położonego 2,8 km. powyze) 

północnego mostu kolejowego pod Bydgos'zczą 
do Wisły, 

22) \X' da (Czarna Woda ) 'od młyna w Przechowie 
(Sch6nau) do ujśc,ia, 

23) ~ierzyca od mostu drogowego po,d Gnie,wem 
do Wisły. 

C. W dorzeczu Niemna. 

24) Niemen od ujścia Szczary do granicy Państwa, 
25) Szczara od kanału Ogińsk iego do Niemna, 
~6) Wilia od ujścia Zejmiany do granicy litewskiej. 

D. W dorzeczu Dźwiny. 

27) Dźwina od granicy białoruskiej do graonicy ło
tewskiej. 

28) 

29) 

30) 
31) 

E. W dorzeczu Dniepru. 

Pryp~ć wraz z ramionami: Strumieniem, Prosty
rem i Gniłą Prypecią od ujścia Stochodu do 
granicy Pe.ństwa, . 
dopływy Prypeci: Stochód od Lubierzowa, Styr 
od Łucka, Horyń od mostu kolei Łuniniec
Sarny, 
Jasiołda od Motola do ujścia, 
Pina od kanału Królewskiego do Jasiołdy. 

F. W dorzeczu Dnie::tru. 

32) Dniestr od Rozwadowa do granicy Państwa. 

G. W dorzeczu Dunaju. 

33) P'l1ut od Zabłotowa do granicy Państwa. 

Tudzież następujące kanały żeglugi: 

H. W dorzeczu Odry i Wisły. 

34) Kanał Bydg'oski łączący Noteć pod Nakłem 
:z; Brdą pod Byd[1oszczą orazs'tary kanał Byd
goski . w obrębie Bydgoszczy. 

I. W dorzeczu Wisły i Niemna. 

35) Kanał Augustowski, łączący Biebrzę z Niemne~ 

J. W dorzeczu Wisły i Dniepru. 

36) Kanał Króle'wski, łączący Muchawiec z Piną. 

K. W dorzeczu Niemna i Dniepru. 

37) Kanał Ogińskiego , ł;tczący Szczarę z Jasiołdą. 
Inne wody lub ich odcinki mogą byc uznane 

·za żeglowne w drodze UJstawy państwowej. 

Art. 262. 

(1) Utrzyma,ne zostają w mocy na obszarze 
b. Galicj,i: 

1) ustawa aust,rjacka z dnIa 30 czerwca 1884 r. 
(austI. Dz. Ust. P. Nr. 117) o robotach, ma
jących na celu nieszkodliwe odprowadza
nie wód górskich z tą zmianą, że kompeten
cja, przyznana w tej ustawie Ministe,r stwu 
Rolnictwa, przechodzi na Ministerstwo Ro
bót Publicznych, a to w myśl usta wy z dnia 
29 kwietnia 1919 r . (Dz. U. R. P. Nr. 39, 
proz. 283); 

2) 'llstawy krajowe galicyjskie z dnia 15 czerw
ca 1904r. (Dz. Us~ Kraj. Nr. 93 i 94) o nie
których zarządzeniach policyjnych, leśnych 
i 'Wodnych, tudzież o zalesieniu ochronnem, 
,z wyjątkiem §§ 1 - 8 ustawy z dnia 
15 czerwca lć)04 r. (Dz. U. Kr. Nr. 93). 

(2) Kompetencja b. namiestnictwa, przewi
dz iwna w ustawach krajowych, powołanych w ust. l, 
przechodzi na urzędy wojewódzkie, kompetencja 
zaś b. wydz,jału krajoweg'o - na właściwe tery
tor-ja1ne związki samorządowe w.ojewódzkie, dopóki 
Izaś te związ'ki nie zosta,ną zorganizowane, na wo
jewodę. 

krt. 263. 

Utrzymana zostaje w mocy na obszarze dziel
nicy pruskiej ustawa pruska z dnia 25 czerwca 
1900 r. (Zbiór l Jstaw str. 249) o r e;!lllacj,i profilu 
wielkiej w,ody Wisły od Gemlic do Piekła. 

Art. 264. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tra
cą moc obowiązującą sprzeczne z nią postanowienia 
ustaw i rozporządzeń, odnoszące się do tych sa
mych prz>edmio.tów. 

Art. 265. 

Ustawa niniejsza wchodzi w życie na całym 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem wo-' 
jewódzŁwa śląskiego z dniem jej ogłoszenia. 

Art. 266. 

Wykonan ie niniejszej usta:wy porucza się Mi
nistrowi Robót Publicznych w porozumieniu z inte
resowanymi ministrami. 


