
Projekt z dnia 9.11.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1’

z dnia 2017 r.

w sprawie zakresu informacji o realizacji działań zawartych w planach gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i

programie ochrony wód morskich

Na podstawie art. 328 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zakres informacji o realizacji działań zawartych w planach gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Zakres informacji o realizacji działań zawartych w planach zarzadzania ryzykiem 

powodziowym jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Zakres informacji o realizacji działań zawartych w programie ochrony wód 

morskich jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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Załącznik nr 1 
do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia............
(poz..... )

2017 r.

ZAKRES INFORMACJI O REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PLANACH 

GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ DZIAŁANIA

Nazwa podmiotu1

Dane adresowe: ulica2

Dane adresowe: numer budynku/lokal3

4 Dane adresowe: kod pocztowy

Dane adresowe: miejscowość5

Numer telefonu jednostki6

Adres poczty elektronicznej jednostki7

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie8

9 Numer telefonu osoby sporządzającej sprawozdanie

Adres poczty elektronicznej osoby sporządzającej 

sprawozdanie
10

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA (poniższe pola wypełnia się oddzielnie dla 

każdego działania przewidzianego do realizacji)

Obszar dorzecza, którego dotyczy działanie11

Nazwa jednolitej/ych części wód objętej/ych 

działaniem
12

Kod jednolitej/ych części wód objętej/ych 

działaniem
13

Współrzędne geograficzne (w przypadku działań o 

charakterze punktowym)
14

Kategoria działania*15

Grupa działania*16
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Nazwa działania*17

Rodzaj działania (podstawowe/uzupełniające)*18

Opis działania*19

Wskaźnik stopnia realizacji działania*20

Planowany koszt realizacji działania [zł]*21

Całkowity koszt realizacji działania wg stanu 

faktycznego [zł]
22

Harmonogram realizacji działania*23

Źródło finansowania24

Ogólny status realizacji działania (nierozpoczęte, w 

trakcie przygotowania, w trakcie realizacji, 

zakończone)

25

STATUS REALIZACJI DZIAŁANIA

26 Zaawansowanie prac [%]

Data rozpoczęcia realizacji działania [dd-mm-rrrr]27

Termin zakończenia realizacji działania/ 

Przewidywany termin zakończenia realizacji 

działania [rrrr-mm-dd]

28

Opis stanu realizacji działania wg stanu na dzień 

składania raportu
29

Czy realizacja działania jest zgodna z zakładanym 

harmonogramem prac ?
30

Przyczyny opóźnień i podjęte działania zaradcze31

Dodatkowe uwagi32

*dla działań realizowanych w latach 2016-2021 informacje powinny być zgodne z 

programem wodno-środowiskowym kraju opracowanym na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 i 

art. 113 b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.l 121)
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Załącznik nr 2 
do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia............ 2017 r.
(poz..... )

ZAKRES INFORMACJI O REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PLANACH 

ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA 

REALIZACJĘ DZIAŁANIA

Nazwa podmiotu1

Dane adresowe: ulica2

Dane adresowe: numer budynku/lokal3

Dane adresowe: kod pocztowy4

Dane adresowe: miejscowość5

Numer telefonu6

Adres poczty elektronicznej7

Imię i nazwisko osoby sporządzającej 

sprawozdanie
8

Numer telefonu osoby sporządzającej 

sprawozdanie
9

Adres poczty elektronicznej osoby sporządzającej 

sprawozdanie
10

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

Nazwa działania11

Rodzaj działania (techniczne, nietechniczne)12

Rodzaj listy (strategiczna, buforowa)13

Nazwa listy z PZRP14

Liczba porządkowa działania z listy z PZRP15

Opis działania16
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Obszar dorzecza17

Region wodny18

Zlewnia planistyczna19

Województwo20

Powiat21

Gmina22

Lokalizacja działania - opis23

Lokalizacja działania - współrzędne geograficzne24

Pozostałe jednostki odpowiedzialne za realizację 

działania (jeżeli dotyczy)
25

Planowany koszt działania [zł]26

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia 

działania [rrrr-mm-dd]
27

Stan zaawansowania działania [%]28

Status realizacji działania (nierozpoczęte, w trakcie 

przygotowania, w trakcie realizacji, zakończone)
29

Czy działanie jest zgodne z zakładanym 

harmonogramem prac?
30

Przyczyny opóźnień i podjęte działania zaradcze31

STATUS DZIAŁANIA: Etap przygotowania

Zaawansowanie prac [%]32

Zaawansowanie wydatkowania środków [%]33

34 Planowany koszt etapu [zł]

Planowana data rozpoczęcia etapu [rrrr-mm-dd]35

Przewidywana data zakończenia etapu [rrrr-mm-
36

dd]

Źródło finansowania37

STATUS DZIAŁANIA: Etap realizacji

Zaawansowanie prac [%]38
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Zaawansowanie wydatkowania środków [%]39

Planowany koszt etapu [zł]40

Planowana data rozpoczęcia etapu [rrrr-mm-dd]41

Przewidywana data zakończenia etapu [rrrr-mm-
42

dd]

Źródło finansowania43

STATUS INWESTYCJI: Inwestycja zakończona (obiekt przekazany do użytkowania)

Rzeczywisty termin rozpoczęcia i zakończenia 

działania [rrrr-mm-dd]
44

Rzeczywisty koszt inwestycji [zł]45

Wskaźnik wzrostu kosztów rzeczywistych w 

stosunku do kosztów planowanych (45/26)* 100%46

[%]

Dodatkowe uwagi47

WSKAŹNIKI PRODUKTU (uzupełnić informacje dla odpowiednich wskaźników)

Wzrost długości odcinków rzek, gdzie 

dostosowano ich przepustowość do warunków 

przepływu wód powodziowych, uzyskany w 

wyniku realizacji działania [km]

48

Przyrost długości wybudowanych wałów 

przeciwpowodziowych chroniących 

zidentyfikowane obszary o dużej wrażliwości na 

zagrożenie powodziowe uzyskany w wyniku 

realizacji działania [km]

49

Wzrost liczby odbudowanych obiektów 

przeciwpowodziowych, które utraciły swoją 

funkcjonalność, oraz często stanowią dodatkowe 

źródło zagrożenia powodziowego uzyskany 

w wyniku realizacji działania [szt.]

50

Przyrost długości zrealizowanych opasek dla 

ochrony brzegu morskiego uzyskany w wyniku
51
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realizacji działania [km]

Liczba zbiorników wielofunkcyjnych, dla których 

usprawniono zasady użytkowania dla zwiększenia 

rezerwy powodziowej [szt.]

52

Wzrost długości wzmocnionych i przebudowanych 

wałów przeciwpowodziowych uzyskany w wyniku 

realizacji działania[km]

53

Liczba obiektów przeciwpowodziowych dla 

których przygotowano dokumentację techniczną 

i ekonomiczną [szt.]

54

Przyrost liczby regionalnych i lokalnych systemów 

prognozowania i ostrzegania przed powodzią [szt.]
55

Liczba przeszkolonych obywateli [os.]56

Liczba przygotowanych w okresie 

sprawozdawczym operacyjnych planów 

przeciwpowodziowych, w tym planów ewakuacji 

ludności i inwentarza [szt.]

57

Przyrost długości odcinków rzek dla których 

zapewniono dobre warunki prowadzenia akcji 

lodołamania i bezpiecznego odprowadzenia kry 

lodowej [km]”.

58

WSKAŹNIKI REZULTATU - WSKAŹNIKI REDUKCJI RYZYKA 

POWODZIOWEGO DLA DZIAŁANIA (jeżeli dotyczy uzupełnić informacje dla 

odpowiednich wskaźników)

Wzrost powierzchni terenów oddanych rzece 

uzyskany w wyniku realizacji działania [ha]
59

Wzrost powierzchni dolin rzecznych oddanych 

rzece poprzez budowę retencji polderowej 

uzyskany w wyniku realizacji działania [ha]

60
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Wzrost pojemności uzyskanej retencji dolinowej 

w wyniku realizacji działania [min m3]
61

Wzrost pojemności rezerwy powodziowej 

w wyniku budowy zbiorników 

przeciwpowodziowych w ramach realizacji 

działania [min m3]

62

DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU REALIZACJI INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

(jeżeli dotyczy)

Czy dla przedsięwzięcia została wydana decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach?
63

Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

była wydana po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania na środowisko?

64

Jeżeli decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, nie została wydana, należy 

udzielić informacji, czy dla przedsięwzięcia 

zostało przeprowadzone postępowanie w oparciu o 

art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)?

65

Czy dla przedsięwzięcia dokonano zgłoszenia 

w oparciu o art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 

2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 

1074, 1566 i 1595)?

66

Czy dla przedsięwzięcia zostało wydane 

zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w 

oparciu o art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

67
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o ochronie przyrody?

Czy w związku z realizacją przedsięwzięcia zostały 

wydane decyzje derogacyjne w oparciu o art. 56 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody?

68

Czy w trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpiła 

konieczność zawiadomienia w oparciu o art. 58 ust. 

3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody?

69

Powierzchnia siedlisk przyrodniczych 

bezpośrednio zajętych na potrzeby realizacji 

przedsięwzięcia

70

Liczba obszarów Natura 2000, dla których 

uzyskano derogacje na podstawie art. 34 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

71

Powierzchnia obszarów chronionych na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, bezpośrednio zajętych na potrzeby 

realizacji przedsięwzięcia.

72

Liczba jednolitych części wód, w obrębie których 

realizowane jest przedsięwzięcie.
73

Liczba jednolitych części wód, dla których 

uzyskano derogacje na podstawie art. 66 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne.

74

Czy w związku z realizacją przedsięwzięcia zostały 

określone specjalne wymagania dotyczące ochrony 

krajobrazu?

75

Liczba zabytków zagrożonych wskutek realizacji 

przedsięwzięcia.
76

Liczba osób, które musiały zmienić miejsce 

zamieszkania wskutek realizacji przedsięwzięcia.
77
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Załącznik nr 3 
do rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia............ 2017 r.
(poz..... )

ZAKRES INFORMACJI O REALIZACJI DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE

OCHRONY WÓD MORSKICH

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ DZIAŁANIA

Nazwa podmiotu1

Dane adresowe: ulica2

Dane adresowe: numer budynku/lokal3

Dane adresowe: kod pocztowy4

Dane adresowe: miejscowość5

Dane adresowe: numer telefonu6

Dane adresowe: adres poczty elektronicznej7

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie8

Numer telefonu osoby sporządzającej sprawozdanie9

Adres poczty elektronicznej osoby sporządzającej 

sprawozdanie
10

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA

Kod działania11

Nazwa działania12

Obszar dorzecza, którego dotyczy działanie13

Tak □ wypełnij wiersze 15-17
Działanie realizowane na lądzie14

Nie □ wypełnij wiersze 18-20
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Nazwa jednolitej części wód objętej działaniem15

16 Kod jednolitej części wód objętej działaniem

Współrzędne geograficzne (w przypadku działań 

dot. zrzutów zanieczyszczeń do wód, lub innych 

działań o charakterze punktowym)

17

Nazwa subakwenu objętego działaniem18

Kod subakwenu objętego działaniem19

Współrzędne geograficzne (w przypadku działań 

o charakterze punktowym)
20

Opis działania21

Planowany koszt realizacji działania22

Całkowity koszt realizacji działania wg stanu 

faktycznego
23

Harmonogram realizacji działania według 

obowiązującego planu
24

Harmonogram realizacji działania wg stanu 

faktycznego
25

Źródło finansowania26

Ogólny status realizacji działania (nierozpoczęte, w 

trakcie przygotowania, w trakcie realizacji, 

zakończone)

27

STATUS REALIZACJI DZIAŁANIA

Zaawansowanie prac [%]28

Data rozpoczęcia realizacji działania [dd-mm-rrrr]29

Przewidywany termin zakończenia realizacji 

działania [dd-mm-rrrr]
30

Opis stanu realizacji działania wg stanu na dzień 

składania raportu
31

Czy realizacja działania jest zgodna z zakładanym 

harmonogramem prac ?
32
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Przyczyny opóźnień i podjęte działania zaradcze33

Zakładany efekt realizacji działania34

Dodatkowe uwagi35
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UZASADNIENIE

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 

328 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) zgodnie, z 

którym minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, 

zakres informacji przekazywanych przez Wody Polskie oraz wojewodów, marszałków 

województw, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i dyrektorów urzędów morskich, 

mając na uwadze ustalenia planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym oraz programu wód morskich.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo wodne minister właściwy do spraw gospodarki 

wodnej jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu realizacji przez właściwe organy, 

jednostki organizacyjne oraz podmioty odpowiedzialnych za realizację działań zawartych w:

1) planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,

2) planach zarządzania ryzykiem powodziowym,

3) programie ochrony wód morskich .

Jednym z instrumentów, dzięki którym minister właściwy do spraw gospodarki wodnej 

ma możliwość wykonywania obowiązków ustawowych w dziedzinie monitoringu działań jest 

zbieranie informacji wynikających z ww. dokumentów od wojewodów, marszałków 

województw, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, dyrektorów urzędów morskich 

oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".

Zgodnie z art. 328 ustawy - Prawo wodne ww. podmioty przekazują ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki wodnej sprawozdania o realizacji działań zawartych w 

dokumentach planistycznych za rok poprzedni, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na 1 stycznia 2018 r.

Projekt rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie wymaga notyfikacji.

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Naczelnik Wydziału N n i Zasobów Wodnych
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Data sporządzenia
11.10.2017Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji 
o realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i 
programie ochrony wód morskich

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska

Źródło:
Upoważnienie ustawowe art. 328 ust. 3 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 
Stanu lub Podsekretarza Stanu

Pan Mariusz Gajda — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Nr w wykazie prac 414

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Paweł Płoński tel. 22 369 26 60 
e-mail: pawel.plonski@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązyw any?
Zgodnie z art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), zwanej dalej „ustawą”, 
minister właściwy do spraw gospodarki wodnej monitoruje realizację działań zawartych w:
- planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
- planach zarządzania ryzykiem powodziowym,
- programie ochrony wód morskich.
Wody Polskie oraz wojewodowie, marszałkowie województw, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast 
i dyrektorzy urzędów morskich, w zakresie swojej właściwości, sporządzają roczne sprawozdania o realizacji działań 
zawartych w powyższych planach i programie.
Problemem do rozwiązania jest określenie zakresu informacji przekazywanych do ministra właściwego do spraw 
gospodarki wodnej zawartych w powyższych planach i programie.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji 
o realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem 
powodziowym i programie ochrony wód morskich.
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 328 ust. 3 ustawy.
Oczekiwany efekt: zakres informacji określony w rozporządzeniu umożliwi Wodom Polskim, wojewodom, marszałkom 
województw, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast oraz dyrektorom urzędów morskich, przekazanie sprawozdań 
niezbędnych do monitorowania przez ministra właściwy do spraw gospodarki wodnej realizacji działań zawartych w:
- planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
- planach zarządzania ryzykiem powodziowym,
- programie ochrony wód morskich.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy. Prawo Unii Europejskiej nie zawiera regulacji dotyczących zakresu, formy i trybu przekazywania sprawozdań 
z realizacji działań wskazanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarzadzania ryzykiem 
powodziowym dla obszarów dorzeczy i programie ochrony wód morskich.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Źródło danychWielkośćGrupa Oddziaływanie
Minister Środowiska Minister Środowiska wydaje

rozporządzenie w sprawie 
zakresu, formy i trybu 
przekazywania sprawozdań z 
realizacji działań wskazanych 
w planach gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy, 
planach zarzadzania ryzykiem 
powodziowym dla obszarów 
dorzeczy i programie ochrony 
wód morskich

1 art. 328 ust. 3 ustawy

Wody Polskie 1 art. 328 ust. 2 ustawy konieczność składania
sprawozdań

wojewodowie 16 konieczność składaniaart. 328 ust. 2 ustawy

mailto:pawel.plonski@mos.gov.pl


sprawozdań
konieczność składaniamarszałkowie województw 16 art. 328 ust. 2 ustawy
sprawozdań
konieczność składaniadyrektorzy urzędów 

morskich
3 art. 328 ust. 2 ustawy

sprawozdań
wójtowie, burmistrzowie 
lub prezydenci miast

2478
GUS (Mały rocznik 

statystyczny stan na 1 
stycznia 2017 r.)

konieczność składaniaart. 328 ust. 2 ustawy
sprawozdań

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 
Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248).
Projekt zostanie przedstawiony w ramach opiniowania następującym podmiotom:

1. Pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich;
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
3. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni;
4. Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku;
5. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie;
6. Instytut Ochrony Środowiska;
7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
8. Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego;
9. Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego.

Projekt zostanie przedstawiony w ramach konsultacji publicznych następującym podmiotom:
1. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy;
2. WWF Polska;
3. Klub Przyrodników.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz
0 przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759) projekt 
ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR zostanie skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy problematyki praw i interesów organizacji pracodawców oraz 
zadań związków zawodowych projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje pracodawców
1 organizacje związkowe. Projekt nie dotyczy również spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 
o Radzie Dialogu Społecznego (Dz. U. poz. 1240).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł](ceny stałe z r.)
6 7 8 94 5 100 1 2 3 Łącznie (0-10)
0 0 0 0 00 0 0 0 00Dochody ogółem

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

00 0 0 0 00 0 0 0 0Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

00 0 0 0 00 0 0 0 0Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania



Dodatkowe 
informacje, w tym 

' wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Wejście w życie regulacji nie spowoduje zwiększenia wydatków ani zmniejszenia dochodów 
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Z powyższych względów nie 
będzie miał zastosowania art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 1 20 3 10 Łącznie (0-5

W
duże przedsiębiorstwaW ujęciu 

pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z 
2014 r.)

sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)

W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)Niemierzalne

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń

Przedmiotowa regulacja nie wpłynie negatywnie na konkurencyjność gospodarki, w tym rozwój 
przedsiębiorczości w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw jak również na 
indywidualną sytuację obywateli

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy

H tak
□ nie
□ nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

|] zmniejszenie liczby dokumentów 
I I zmniejszenie liczby procedur 
I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

j zwiększenie liczby dokumentów 
I I zwiększenie liczby procedur 
I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

□ tak 
H nie

I I nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

I I informatyzacja 
I I zdrowie

H demografia 
I I mienie państwowe

X środowisko naturalne 
] sytuacja i rozwój regionalny 

I I inne:



Proponowane w projekcie rozwiązania przyczynią się do efektywnego monitorowania przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej realizacji zadań zawartych w:
- planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy;
- planach zarządzania ryzykiem powodziowym;
- programie ochrony wód morskich.

Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na 1 stycznia 2018 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Nie planuje się przeprowadzenia dedykowanej ewaluacji rozporządzenia.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy’ itp.)
brak
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