
Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póên. zm.1)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 45 w ust. 3 w pkt 5 kropk´ na koƒcu zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) zró˝nicowanie w czasie warunków, jakie nale-
˝y spe∏niç przy wprowadzaniu do wód Êcie-
ków zawierajàcych substancje szczególnie
szkodliwe dla Êrodowiska wodnego, powodu-
jàce zanieczyszczenie wód, które powinno byç
eliminowane (wykaz I).”; 

2) po art. 45 dodaje si´ art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. Warunki, jakie nale˝y spe∏niç przy
wprowadzaniu do urzàdzeƒ kanalizacyj-
nych Êcieków zawierajàcych substancje
szczególnie szkodliwe dla Êrodowiska
wodnego okreÊlone na podstawie
art. 45 ust. 1 pkt 1, okreÊlajà przepisy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków.”;

3) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. Badania i ocen´ jakoÊci wód po-
wierzchniowych w zakresie elemen-
tów fizycznych, chemicznych i biolo-
gicznych oraz wód podziemnych w za-
kresie elementów fizycznych i che-
micznych dokonuje si´ w ramach paƒ-
stwowego monitoringu Êrodowiska.

2. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodo-
wiska wykonuje badania oraz ocen´
jakoÊci wód powierzchniowych i pod-
ziemnych w zakresie okreÊlonym
w ust. 1.

3. Gdy jest to uzasadnione specyfikà ba-
daƒ, obowiàzki dotyczàce prowadze-
nia badaƒ oraz przeprowadzenia oce-
ny jakoÊci wód powierzchniowych
i podziemnych w zakresie okreÊlonym
w ust. 1 wykonuje G∏ówny Inspektor
Ochrony Ârodowiska.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki wodnej w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, sposób

oceny stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, uwzgl´dniajàcy:

1) klasyfikacj´:

a) elementów fizycznych i che-
micznych, biologicznych, hydro-
logicznych i morfologicznych
uwzgl´dniajàcà warunki refe-
rencyjne ró˝nych typów wód
powierzchniowych, 

b) ekologicznego stanu wód po-
wierzchniowych uwzgl´dniajàcà
klasyfikacj´ elementów, o któ-
rych mowa w lit. a),

c) elementów fizycznych i chemicz-
nych oraz zasobów wód w od-
niesieniu do wód podziemnych,

2) sposób interpretacji wyników,

3) sposób prezentacji jakoÊci poszcze-
gólnych elementów klasyfikacji
wód oraz oceny stanu wód,

4) cz´stotliwoÊç dokonywania ocen
jakoÊci poszczególnych elementów
oraz stanu wód.

5. Minister, wydajàc rozporzàdzenie,
o którym mowa w ust. 4, b´dzie si´
kierowaç istniejàcym stanem rozpo-
znania procesów zachodzàcych w Êro-
dowisku wodnym oraz dost´pnymi
wynikami pomiarów i badaƒ.”; 

4) po art. 49 dodaje si´ art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki wodnej w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw Êrodowi-
ska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób prowadzenia monitoringu
wód powierzchniowych oraz pod-
ziemnych, uwzgl´dniajàcy: 

1) kryteria wyznaczania wód po-
wierzchniowych i podziemnych
obj´tych monitoringiem,

2) kryteria wyznaczania punktów po-
miarów i badaƒ, 

3) zakres i cz´stotliwoÊç badaƒ po-
szczególnych elementów,

4) metodyki referencyjne oraz wa-
runki zapewnienia jakoÊci badaƒ. 

2. Minister, wydajàc rozporzàdzenie,
o którym mowa w ust. 1, b´dzie si´
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USTAWA

z dnia 12 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy — Prawo wodne

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592 i Nr 190,
poz. 1865.



kierowaç analizà dotychczas funkcjo-
nujàcego systemu monitoringu wód
powierzchniowych oraz podziem-
nych. W zakresie metodyk referencyj-
nych oraz warunków jakoÊci badaƒ
tych wód minister b´dzie si´ kiero-
waç obowiàzujàcymi w tym zakresie
przepisami prawa Unii Europej-
skiej.”;

5) art. 164 otrzymuje brzmienie:

„Art. 164. 1. Spó∏ki wodne, z zastrze˝eniem ust. 2,
oraz zwiàzki wa∏owe sà formami or-
ganizacyjnymi, które nie dzia∏ajà
w celu osiàgni´cia zysku, zrzeszajà
osoby fizyczne lub prawne i majà na
celu zaspokajanie wskazanych usta-
wà potrzeb w dziedzinie gospodaro-
wania wodami. 

2. Spó∏ki wodne, zapewniajàc zaspoko-
jenie potrzeb zrzeszonych w nich
osób w dziedzinie gospodarowania
wodami, mogà podejmowaç prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci umo˝liwiajàcej
osiàgni´cie zysku netto. Osiàgni´ty
zysk netto przeznacza si´ wy∏àcznie
na cele statutowe spó∏ki wodnej.

3. Spó∏ki wodne mogà byç tworzone
w szczególnoÊci do wykonywania,
utrzymywania oraz eksploatacji urzà-
dzeƒ s∏u˝àcych do:

1) zapewnienia wody dla ludnoÊci,
w tym uzdatniania i dostarczania
wody,

2) ochrony wód przed zanieczysz-
czeniem, w tym odprowadzania
i oczyszczania Êcieków,

3) ochrony przed powodzià,

4) melioracji wodnych oraz prowa-
dzenia racjonalnej gospodarki na
terenach zmeliorowanych,

5) wykorzystywania wody do celów
przeciwpo˝arowych,

6) utrzymywania wód.

4. Do prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której
mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 8—10 i 12
oraz przepisy wydane na podstawie
art. 11 i 13 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu
Êcieków.

5. Z zastrze˝eniem ust. 6, spó∏ki wodne
mogà korzystaç z pomocy paƒstwa
oraz jednostek samorzàdu terytorial-
nego, w formie dotacji podmioto-
wych z bud˝etu paƒstwa oraz dotacji
z bud˝etu jednostki samorzàdu tery-
torialnego, przeznaczonych w szcze-

gólnoÊci na bie˝àce utrzymanie wód
i urzàdzeƒ wodnych oraz realizacj´
inwestycji, udzielanych zgodnie
z przepisami ustawy o finansach pu-
blicznych.

6. Przepisów ust. 5 nie stosuje si´ do
spó∏ki wodnej prowadzàcej dzia∏al-
noÊç, o której mowa w ust. 2, polega-
jàcà na uzdatnianiu i dostarczaniu
wody dla ludnoÊci oraz na odprowa-
dzaniu i oczyszczaniu Êcieków.

7. Udzielenie spó∏ce wodnej, wykonujà-
cej urzàdzenia melioracji wodnych,
pomocy, o której mowa w ust. 5, mo-
˝e nastàpiç wówczas, gdy obszar
przewidziany do melioracji stanowi
zwarty kompleks, zasi´g oraz projekt
techniczny melioracji zosta∏y uzgod-
nione z wojewodà, a udzia∏ w∏asny
cz∏onków spó∏ki odpowiada co naj-
mniej kwocie wyliczonej zgodnie
z art. 74 oraz przepisami wydanymi
na podstawie art. 78 ust. 1.

8. Spó∏ki wodne mogà ∏àczyç si´
w zwiàzki spó∏ek wodnych.

9. Do zwiàzków spó∏ek wodnych sto-
suje si´ odpowiednio przepisy doty-
czàce spó∏ek wodnych, z tym ˝e pra-
wa i obowiàzki przys∏ugujàce wo-
bec spó∏ek wodnych staroÊcie
w stosunku do zwiàzków spó∏ek
wodnych wykonuje marsza∏ek woje-
wództwa.

10. Zwiàzki wa∏owe mogà byç tworzone
do wykonywania i utrzymywania wa-
∏ów przeciwpowodziowych wraz
z urzàdzeniami wodnymi stanowià-
cymi ich wyposa˝enie.

11. Przepisy dotyczàce spó∏ek wodnych
i ich zwiàzków stosuje si´ odpowied-
nio do zwiàzków wa∏owych.”;

6) w art. 166 w ust. 1 po pkt 3 dodaje si´
pkt 3a w brzmieniu:

„3a) zasady ustalania nale˝noÊci za dostarczanie
wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie
Êcieków, w przypadku prowadzenia dzia∏al-
noÊci, o której mowa w art. 164 ust. 2,”;

7) w art. 170 uchyla si´ ust. 4;

8) w art. 171 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli osoby fizyczne lub osoby prawne nieb´-
dàce cz∏onkami spó∏ki wodnej oraz jednostki
organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci
prawnej odnoszà korzyÊci z urzàdzeƒ spó∏ki
lub przyczyniajà si´ do zanieczyszczenia wody,
dla której ochrony spó∏ka zosta∏a utworzona,
obowiàzane sà do ponoszenia Êwiadczeƒ na
rzecz spó∏ki.”;
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9) po art. 171 dodaje si´ art. 171a w brzmieniu:

„Art. 171a. Dostarczanie wody oraz odprowadza-
nie i oczyszczanie Êcieków, w przypad-
ku prowadzenia dzia∏alnoÊci, o której
mowa w art. 164 ust. 2, odbywa si´ na
podstawie umowy zawartej mi´dzy
spó∏kà wodnà a zainteresowanym
podmiotem.”;

10) w art. 173 w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´
pkt 2a w brzmieniu:

„2a) ustalanie wysokoÊci nale˝noÊci za dostarcza-
nie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie
Êcieków, w przypadku prowadzenia dzia∏al-
noÊci, o której mowa w art. 164 ust. 2,”;

11) uchyla si´ art. 212;

12) art. 213 otrzymuje brzmienie:

„Art. 213. 1. Z dniem 1 stycznia 2006 r. pracowni-
cy zatrudnieni w dotychczasowym
Biurze Gospodarki Wodnej stajà si´
pracownikami Krajowego Zarzàdu. 

2. Z dniem 1 stycznia 2006 r. stosunek
pracy pracowników, o których mowa
w ust. 1, nawiàzany na innej podsta-
wie ni˝ umowa o prac´, przekszta∏ca
si´ w stosunek pracy na podstawie
umowy o prac´.

3. Z dniem 1 stycznia 2006 r. mienie
znajdujàce si´ w u˝ytkowaniu Biura
Gospodarki Wodnej staje si´ mie-
niem Krajowego Zarzàdu.”; 

13) w art. 217:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W terminie 10 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, w stosunku do jezior zaliczonych do
wód, o których mowa w art. 14 ust. 5, upraw-
nienia Skarbu Paƒstwa wykonuje Agencja
NieruchomoÊci Rolnych, na warunkach okre-
Êlonych przepisami ustawy z dnia 19 paêdzier-
nika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo-
Êciami rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U.
z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z póên. zm.2)).”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Do dnia 31 grudnia 2005 r. w stosunku do
jezior zaliczanych do wód, o których mowa
w art. 11 ust. 1 pkt 2 i 4, uprawnienia Skar-
bu Paƒstwa w zakresie rybactwa Êródlàdo-
wego wykonuje Agencja NieruchomoÊci
Rolnych, na warunkach okreÊlonych prze-
pisami ustawy z dnia 19 paêdziernika
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo-
Êciami rolnymi Skarbu Paƒstwa.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Po up∏ywie terminu, o którym mowa
w ust. 5a, w miejsce Agencji Nieruchomo-
Êci Rolnych w umowy dotyczàce wykony-
wania rybactwa Êródlàdowego wst´puje
z mocy prawa dyrektor regionalnego zarzà-
du gospodarki wodnej.”;

14) art. 218a otrzymuje brzmienie:

„Art. 218a. 1. Do dnia 31 grudnia 2005 r. okreÊlo-
ne w ustawie zadania i kompetencje
Prezesa Krajowego Zarzàdu Gospo-
darki Wodnej wykonuje minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wodnej.

2. Do dnia 31 grudnia 2005 r. nale˝noÊci
i op∏aty, o których mowa w art. 142,
stanowià dochód Êrodka specjalnego
ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki wodnej, przeznaczonego na
cele okreÊlone w art. 152.

3. Do dnia 31 grudnia 2005 r. wydatki,
o których mowa w art. 99 ust. 1
i art. 109 ust. 2, pokrywane sà z cz´-
Êci bud˝etu paƒstwa b´dàcej w dys-
pozycji ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki wodnej.”;

15) po art. 218a dodaje si´ art. 218b w brzmieniu:

„Art. 218b. Przepis art. 45 ust. 3 pkt 6 stosuje si´
do dnia 31 grudnia 2007 r.”;

16) art. 220 otrzymuje brzmienie:

„Art. 220. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 2 ust. 3, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.,

2) art. 89, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.”.

Art. 2. 1. Ustanowione na podstawie ustawy
z dnia 24 paêdziernika 1974 r. — Prawo wodne
(Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6,
z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139
i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39,
poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335,
z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96,
z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133,
poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72,
poz. 747, Nr 100, poz. 1085 i Nr 125, poz. 1368) stre-
fy ochronne uj´ç wody stajà si´ strefami ochronny-
mi uj´ç wody w rozumieniu przepisów ustawy,
o której mowa w art. 1.

2. Post´powania administracyjne wszcz´te
w przedmiocie stref ochronnych uj´ç wody, o których
mowa w ust. 1, umarza si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122,
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poz. 721 i Nr 122, poz. 1143.



Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wydania
nowych przepisów wykonawczych, jednak nie d∏u˝ej
ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wy-
dania nowych przepisów wykonawczych.

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, zachowujà moc do dnia 1 stycznia 2005 r. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 30 grudnia 2003 r., z wyjàtkiem art. 1
pkt 3 i 4, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 18 grudnia 2003 r.

o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 3 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opracowywanie statystyki pieni´˝nej i banko-
wej, bilansu p∏atniczego oraz mi´dzynarodo-
wej pozycji inwestycyjnej,”;

2) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. NBP mo˝e:

1) byç cz∏onkiem mi´dzynarodowych insty-
tucji finansowych i bankowych,

2) pokrywaç ze Êrodków w∏asnych wydatki
zwiàzane z cz∏onkostwem w instytucjach
okreÊlonych w pkt 1.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. NBP pokrywa ze Êrodków w∏asnych wy-
datki zwiàzane z cz∏onkostwem Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Mi´dzynarodowym
Funduszu Walutowym.

1b. NBP jest uprawniony do otrzymywania,
przypadajàcych Rzeczypospolitej Polskiej
od Mi´dzynarodowego Funduszu Waluto-
wego, wszelkich wymagalnych kwot z ty-
tu∏ów finansowanych ze Êrodków w∏a-
snych NBP, w tym p∏atnoÊci zwrotnych,
odsetek i innych dochodów.”;

3) w art. 9 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Prezes NBP jest powo∏ywany i odwo∏ywany

przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2. Kadencja Prezesa NBP wynosi 6 lat. Ta sama
osoba nie mo˝e byç Prezesem NBP d∏u˝ej ni˝
przez dwie kolejne kadencje.”;

4) w art. 10 uchyla si´ ust. 2;

5) w art. 12:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustala stopy rezerwy obowiàzkowej ban-
ków i wysokoÊç jej oprocentowania,”,

b) uchyla si´ ust. 4;

6) w art. 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kadencja cz∏onka Rady wynosi 6 lat. Funk-
cj´ cz∏onka Rady mo˝na pe∏niç tylko jednà
kadencj´.”,

b) w ust. 7 skreÊla si´ zdanie drugie,

c) uchyla si´ ust. 8;

7) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. W posiedzeniach Rady uczestniczà wice-
prezesi NBP bez prawa udzia∏u w g∏oso-
waniu.”;

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 29 sierpnia

1997 r. — Prawo bankowe, ustaw´ z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spó∏dzielczych, ich zrzeszaniu
si´ i bankach zrzeszajàcych, ustaw´ z dnia 27 lipca 2002 r.
— Prawo dewizowe. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62,
poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070
i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137,
poz. 1303 i Nr 209, poz. 2035.


