
Projekt z dnia 22.11.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1*

z dnia .2017 r.

w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami 

podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania 

oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie

Na podstawie art. 333 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 

1566) zarządza się, co następuje:

§1.1. Udostępnianiu z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegają 

informacje z:

rejestrów, 

wykazów,

informatycznych baz danych, 

zbiorów danych przestrzennych

- powstałych w wyniku realizacji ustawowych zadań Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej „Wodami Polskimi” oraz informacje przekazywane do 

systemu informacyjnego gospodarowania wodami przez inne podmioty.

2. Informacje z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, o których mowa w ust. 

1, udostępniane są w podziale na regiony wodne.

3. Zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, podlegającymi 

udostępnianiu, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§2. 1. Informacje zgromadzone w systemie informacyjnym gospodarowania wodami 

udostępnia się na pisemny wniosek.

1)
2)

3)

4)

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).



2. Jeżeli wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny, organ administracji 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych 

wyjaśnień.

3. Wody Polskie udostępniają informacje z systemu informatycznego gospodarowania 

wodami bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku, 

o którym mowa w ust. 1.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu 

na stopień skomplikowania sprawy. Do przedłużenia terminu przepisy art. 35 § 5 i art. 36 

Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

5. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 3, odbywa się po uiszczeniu przez podmiot opłaty 

za przygotowanie i udostępnienie informacji z systemu informacyjnego gospodarowania 

wodami.

6. Informacje zgromadzone w systemie informacyjnym gospodarowania wodami 

przygotowuje się do udostępniania w postaci:

1) numerycznych danych przestrzennych (warstw tematycznych);

2) danych opisowych;

4) kompozycji mapowych;

7. Z numerycznych danych przestrzennych (warstw tematycznych) przygotowuje się 

informację w postaci kompozycji mapowej:

1) wybierając obiekty z uwzględnieniem kryteriów;

2) geometrycznie odzwierciedlając obiekty;

3) opisując konkretne obiekty;

4) dodając niezbędne elementy:

a) tytuł,

b) legendę,

c) skalę,

d) opis.

8. Kompozycję mapową opracowuje się w skali nie mniejszej niż 1: 4 000 000.

9. Skala opracowania kompozycji mapowej nie może być większa od skali materiału 

źródłowego.

10: Numeryczne dane przestrzenne przygotowuje się w formie elektronicznej 

w formatach Shapefile lub GML.



11. Dane opisowe przygotowuje się w formie elektronicznej w postaci wykazów 

i zestawień. Dane opisowe udostępnia się w formie elektronicznej lub w wydruku w formacie 

A4 lub A3.

12. Kompozycję mapową przygotowuje się w formie:

1) elektronicznej - w postaci jednego z następujących formatów plików graficznych:

a) JPEG (Joint Photographies Expert Group),

b) PNG (Portable Network Graphics),

c) PDF (Portable Document Format);

2) wydruku w formatach od A4 do Al.

§ 3. Określa się następujące warunki ponownego wykorzystania informacji

zgromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami:

1) wykorzystujący ponownie informacje udostępnione z systemu informacyjnego 

gospodarowania wodami informuje:

a) o źródle, czasie wytworżenia i pozyskania informacji,

b) o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

2) udostępniający określa zakres odpowiedzialności za udostępniane informacje z systemu

informacyjnego gospodarowania wodami.

§ 4. Wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z systemu 

informacyjnego gospodarowania wodami jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

MINISTER ŚRODOWISKA
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Załączniki do 
rozporządzenia 
Ministra Środowiska 
z dnia )(poz

Załącznik nr 1

ZAKRES INFORMACJI Z SYSTEMU INFORMACYJNEGO GOSPODAROWANIA 

WODAMI PODLEGAJĄCYCH UDOSTĘPNIENIU

I. Informacje o sieci hydrograficznej.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje z zakresu sieci hydrograficznej w postaci danych przestrzennych lub 

wykazów, obejmujące:

1) cieki w skali 1:10 000;

2) cieki w skali 1:50 000;

3) zbiorniki wodne w skali 1:10 000;

4) zbiorniki w wodne skali 1:50 000;

5) węzły hydrograficzne dla cieków oraz zbiorników w skali 1:10 000;

6) węzły hydrograficzne dla cieków oraz zbiorników w skali 1:50 000.

II. Informacje o hydrologicznych i meteorologicznych stacjach pomiarowo- 

obserwacyjnych.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje z zakresu hydrologicznych i meteorologicznych stacjach pomiarowo- 

obserwacyjnych, w postaci danych przestrzennych lub wykazów, w postaci danych 

przestrzennych lub wykazów, obejmujące:

1) stacje synoptyczne;

2) stacje klimatologiczne;

3) stacje opadowe;

4) stacje wodowskazowe.



III. Informacje na temat przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów

wodnych.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o przebiegu granic obszarów zlewni, dorzeczy i regionów wodnych, w postaci 

danych przestrzennych lub wykazów, obejmujące:

1) granice obszarów zlewni bilansowych w skali 1:50 000;

2) granice obszarów zlewni bilansowych w skali 1:10 000;

3) granice obszarów zlewni elementarnych w skali 1:50 000;

4) granice obszarów zlewni elementarnych w skali 1:10 000;

5) granice zlewni poziomów od 1 do 9 w skali 1:50 000;

6) granice zlewni poziomów od 1 do 14 w skali 1:10 000;

7) przebieg działów wodnych w skali 1:50 000;

8) przebieg działów wodnych w skali 1:10 000;

9) granice obszarów dorzeczy w skali 1:10 000;

10) granice regionów wodnych w skali 1:10 000;

11) obszary działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej w oparciu o regiony 

wodne w skali 1:10 000.

IV. Informacje o ilości i jakości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych 

zasobów wód podziemnych, lokalizacji głównych zbiorników wód podziemnych oraz 

sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o ilości i jakości zasobów wód podziemnych, w tym dostępnych zasobów wód 

podziemnych, lokalizacji głównych oraz lokalnych zbiorników wód podziemnych oraz 

sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych, w postaci danych przestrzennych lub 

wykazów, obejmujące:

1) wyniki oceny stanu ilościowego i chemicznego jednolitych części wód podziemnych;

2) wykaz zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych wód podziemnych w obszarach

bilansowych wraz z ich lokalizacją;

3) wykaz wielkości zasobów wód podziemnych, o których mowa w art. 380 pkt 3 lit. a

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

4) wykaz i lokalizację głównych oraz lokalnych zbiorników wód podziemnych;



5) wykaz obiektów monitoringu wód podziemnych, w tym sieci obserwacyjno-badawczej

z bazy monitoringu wód podziemnych:

a) punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego,

b) punktów pomiarowych monitoringu operacyjnego,

c) punktów pomiarowych monitoringu badawczego,

d) punktów pomiarowych monitoringu stanu ilościowego;

6) wyniki badań w punktach monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych.

V. Informacje na temat ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych, w tym 

stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych 

części wód powierzchniowych.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o ilości i jakości zasobów wód powierzchniowych, w tym o stanie 

ekologicznym lub potencjale ekologicznym oraz stanie chemicznym wód 

powierzchniowych, obejmujące:

1) stany wód i przepływy dla posterunków wodowskazowych, w tym:

a) średni roczny stan wody z roku hydrologicznego,

b) średni stan wody z półrocza zimowego,

c) średni stan wody z półrocza letniego,

d) minimalny stan wody z półrocza zimowego,

e) minimalny stan wody z półrocza letniego,

f) maksymalny stan wody z półrocza zimowego,

g) maksymalny stan wody z półrocza letniego,

h) średni przepływ dla roku hydrologicznego,

i) średni przepływ wody z półrocza zimowego,

j) średni przepływ wody z półrocza letniego,

k) minimalny przepływ z półrocza zimowego,

l) minimalny przepływ z półrocza letniego,

m) maksymalny przepływ dla półrocza zimowego,

n) maksymalny przepływ dla półrocza letniego;

2) wyniki pomiarów monitoringu jakościowego i ilościowego wód wraz z siecią

pomiarową wód;

3) wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dotyczące:

a) stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego,



b) stanu chemicznego,

c) stanu wód,

d) spełnienia przez jednolite części wód powierzchniowych wymagań dla obszarów

chronionych,

e) spełnienia przez jednolite części wód powierzchniowych celów środowiskowych.

VI. Informacje o wielkości poboru wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz 

wielkości zrzutów ścieków do wód lub do ziemi według wartości rzeczywistych 

i informacji ze zgód wodnoprawnych oraz z pozwoleń zintegrowanych.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje dotyczące wielkości poboru wód, obejmujące:

1) wielkości poboru wód powierzchniowych według danych rzeczywistych (wskazań

urządzeń pomiarowych);

2) wielkości poboru wód podziemnych według danych rzeczywistych (wskazań urządzeń

pomiarowych);

3) wielkości poboru wód powierzchniowych według zgód wodnoprawnych i pozwoleń

zintegrowanych;

4) wielkości poboru wód podziemnych według zgód wodnoprawnych i pozwoleń

zintegrowanych.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się informacje 

dotyczące wielkości zrzutów ścieków obejmujące:

1) wielkości zrzutów ścieków według danych rzeczywistych (wskazań urządzeń

pomiarowych);

2) wielkości zrzutów ścieków według zgód wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych.

VII. Informacje o lokalizacji źródeł zanieczyszczeń punktowych i obszarowych, 

wraz z ich charakterystyką.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o lokalizacji źródeł zanieczyszczeń punktowych i obszarowych, wraz z ich 

charakterystyką, w tym lokalizacją punktów zrzutu zanieczyszczeń z podaniem 

współrzędnych, obejmujące:

1) lokalizacje źródeł zanieczyszczeń punktowych takich jak:



a) wyloty służące do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, o których mowa

w art. 16 pkt 61-64 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne wraz z 

charakterystykami oraz wielkościami zrzutów według zgód wodnoprawnych 

lub pozwoleń zintegrowanych oraz danych rzeczywistych,

b) wyloty służące do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych,

c) wyloty służące do wprowadzania ścieków ze źródeł zanieczyszczeń punktowych,

d) składowisk odpadów;

2) lokalizacje źródeł zanieczyszczeń obszarowych:

a) pochodzenia rolniczego,

b) rolniczego wykorzystania ścieków.

VIII. Informacje o obwodach rybackich.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o obwodach rybackich w postaci informacji z rejestru obwodów rybackich.

IX. Informacje o profilach wody w kąpieliskach.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o profilach wody w kąpieliskach, obejmujące:

1) informacje z rejestru profili wody w kąpieliskach w podziale na regiony wodne;

2) treść lub skan profili wody w kąpieliskach.

X. Informacje o pozwoleniach wodnoprawnych, ocenach wodnoprawnych, 

zgłoszeniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się, w 

podziale na regiony wodne, informacje o pozwoleniach wodnoprawnych, ocenach 

wodnoprawnych, zgłoszeniach wodnoprawnych, oraz pozwoleniach zintegrowanych 

wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2017 poz. 519, 785, 898 i 1089) w zakresie poboru wód 

powierzchniowych lub podziemnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

obejmujące:



1) informacje z rejestru pozwoleń wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych, zgłoszeń 

wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych;

2) treść, w formie dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym lub skanu, 

pozwoleń wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych, zgłoszeń wodnoprawnych oraz 

pozwoleń zintegrowanych albo pozwoleń wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych, 

zgłoszeń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych.

XI. Informacje o ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach 

zintegrowanych wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

- Prawo ochrony środowiska dotyczących korzystania z wody.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych, w postaci wykazu tych 

pozwoleń wraz z podaniem ilości i rodzaju substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego.

XII. Informacje o urządzeniach wodnych.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o urządzeniach wodnych z rejestru urządzeń wodnych w rozumieniu art. 16 

pkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne wraz z charakterystyką tych 

urządzeń.

XIII. Informacje o obszarach chronionych, strefach ochronnych ujęć wody 

i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o obszarach chronionych, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obejmujące:

1) informacje z rejestru aktów prawnych ustanawiających obszary chronione;

2) wykazy obszarów chronionych, w tym:



a) wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, 

ustanowionych w przepisach 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), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie wraz z informacją o przedmiocie ochrony,

b) wykaz jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o których 

mowa w art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

c) wykaz jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym

kąpieliskowych,

d) wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o

znaczeniu gospodarczym

3) informacje z rejestru aktów prawnych i decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć

wody;

4) informacje o strefach ochronnych ujęć wody:

a) przebieg granic terenów ochrony pośredniej i bezpośredniej,

b) przebieg granic terenów ochrony bezpośredniej;

5) informacje z rejestru aktów prawnych ustanawiających obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych;

6) wykaz i przebieg granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych:

XIV. Informacje o ocenie obszarów chronionych.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarki wodnej udostępnia się informacje 

o ocenie obszarów chronionych, o której mowa w art. 349 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. - Prawo wodne, w postaci wykazu ocen obszarów chronionych.

XV. Informacje o wynikach badań i oceny wód powierzchniowych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez 

ludzi.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o wynikach badań i oceny, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w postaci wykazu



ocen wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

XVI. Informacja o ocenach obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o ocenach obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

o których mowa w art. 349 ust. 16 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, 

w postaci wykazu ocen obszarowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi.

XVII. Informacje o ocenie jakości wody w kąpielisku, o której mowa w art. 344 ust. 

1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o ocenach jakości wody w kąpielisku w postaci informacji z rejestru ocen 

wody w kąpielisku.

XVIII. Informacje o spółkach wodnych.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje o spółkach wodnych zawarte w rejestrze spółek wodnych oraz ich związków.

XIX. Informacje w zakresie dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 

315 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje w zakresie:

1) planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, obejmujące:

a) wykaz jednolitych części wód wraz z charakterystykami zawartymi w planach

gospodarowania wodami,

b) wykaz działań z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów

środowiskowych dla jednolitych części wód,



c) wykaz inwestycji oraz działań, które mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego 

stanu lub pogorszenie dobrego stanu lub potencjału wód i spełniających 

warunki, o których mowa w art. 68 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne, wraz z uzasadnieniem spełnienia tych warunków;

2) planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, o których mowa

w art. 172 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, obejmujące katalog działań 

służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, o którym mowa 

w art. 172 ust. 3 pkt 4 tej ustawy;

3) planów przeciwdziałania skutkom suszy, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 20

lipca 2017 r. - Prawo wodne, obejmujących katalog działąń służących ograniczeniu 

skutków suszy, o którym mowa w art. 184 ust. 2 pkt 4 tej ustawy oraz numeryczna 

baza danych przestrzennych narażenia suszą;

4) wstępnych ocen ryzyka powodziowego, obejmujące:

a) znaczące powodzie historyczne,

b) obszary, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne,

c) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

5) map zagrożenia powodziowego, obejmujące:

a) wersję kartograficzną map zagrożenia powodziowego,

b) numeryczną bazę danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego;

6) map ryzyka powodziowego, obejmujące:

a) wersję kartograficzną map ryzyka powodziowego,

b) numeryczną bazę danych przestrzennych map ryzyka powodziowego;

7) programów ochrony wód morskich, obejmujące:

a) wykaz działań zawartych w programie ochrony wód morskich, z uwzględnieniem

sposobu osiągania ustanowionych celów środowiskowych dla wód morskich,

b) przebieg granic jednostek podlegających ocenie na wodach morskich,

c) ocenę stanu środowiska wód morskich.

XX. Informacje o urządzeniach melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntach.

Z zasobów systemu informacyjnego gospodarowania wodami udostępnia się 

informacje dotyczące:

1) zmeliorowanych gruntów,

2) urządzeń melioracji wodnych.





Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PRZYGOTOWANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI Z 

SYSTEMU INFORMACYJNEGO GOSPODAROWANIA WODAMI

I. Opłaty za przygotowanie i udostępnianie informacji przestrzennej

1. Opłata za przygotowanie informacji w postaci kompozycji mapowej

Tabela I

Rodzaj opracowania w skali OpłataLp.

dood

90,00 zl1:25 0001

75,00 złmniejsza od 1:25 000 1:50 0002

mniejsza od 1:50 000 60,00 zł1:100 0003

45,00 złmniejsza od 1:100 000 1:500 0004

mniejsza od 1:500 000 1:4.000 000 30,00 zł5

2. Opłata za udostępnianie informacji w postaci kompozycji mapowej w formie 

wydruku w formacie od A4 do Al

Tabela II

Format wyjściowy OpłataLp.

8,00 zł za stronęA41

24,00 zł za stronę2 A3



48,00 zł za stronę3 A2

96,00 zł za stronę4 Al

3. Opłata za udostępnianie informacji w postaci kompozycji mapowej w formie 

elektronicznej

Tabela III

OpłataLp. Rozmiar formatu danych 

w MB (megabajt)

dood

10,00 zł0,51

20,00 zł0,5 2,02

10,0 30,00 zł3 2,0

30,00 zł i 10,00 zł za każde następne rozpoczęte 0,54 10,0

MB

II. Opłaty za przygotowanie i udostępnianie numerycznych danych przestrzennych 

(warstw tematycznych)

1. Opłata za przygotowanie numerycznych danych przestrzennych (warstw 

tematycznych)



Tabela IV

Liczba wybranych obiektów OpłataLp.

od do

20,00 zł1 1 20

50,00 zł2 21 100

powyżej 1003 50,00 zł i 0,1 zl za każdy kolejny obiekt

Objaśnienie:

Jako liczba wybranych obiektów określa się liczbę obiektów z pojedynczej 

udostępnianej warstwy tematycznej. Wartości dla każdej oddzielnej warstwy według 

tabeli IV sumowane są oddzielnie.

2. Opłata za udostępnianie numerycznych danych przestrzennych (warstw 

tematycznych) w formie elektronicznej w formacie Shapefile lub GML

Tabela V

Rozmiar danych w MB OpłataLp.

(megabajt)

od do

20,00 zł2 1,0

powyżej 1,0 30,00 zł3 5,0

powyżej 5,0 10,0 60,00 zł5

powyżej 10,04 30,0 180,00 zl

powyżej 30,0 180,00 zł i 10,00 zł za każdy następny rozpoczęty 1 MB5



Objaśnienie:

Jako rozmiar określa się objętość plików pojedynczej udostępnianej warstwy 

tematycznej. Wartości dla każdej oddzielnej warstwy według tabeli V sumowane są 

oddzielnie.

III. Opłaty za przygotowanie i udostępnianie danych opisowych 

1. Opłata za przygotowanie danych opisowych

Tabela VI

Wykazy i zestawienia* * OpłataLp.

dood

20 zł1 1 10

powyżej 10 pozycji wykazu 20,00 zł i 2,00 zł za każdą kolejną pozycję wykazu2

Objaśnienia:

1) Opłata jest sumą opłaty wyliczonej na podstawie tabeli VI.

2. Opłata za udostępnianie danych opisowych w formie wydruku 

Tabela VII

Format wyjściowy OpłataLp.

0,30 zł za stronę1 A4

2 0,90 zł za stronęA3

Objaśnienie: Opłata za przygotowanie i udostępnienie danych opisowych w formie 

wydruków stanowi sumę opłat z Tabeli VI i VII.



3. Opłaty za udostępnianie danych opisowych w formie elektronicznej nie nalicza się.

.

-------------- ------------
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UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego 

gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania 

i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie 

stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 333 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566). Stosownie do tego przepisu minister właściwy do 

spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji, w drodze rozporządzenia, określa:

1) zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami 

podlegających udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy Prawo 

wodne;

2) sposób udostępniania i ponownego wykorzystania informacji zgromadzonych 

w systemie informacyjnym gospodarowania wodami;

3) wysokość opłat za przygotowanie i udostępnianie informacji z systemu 

informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu na warunkach 

określonych w art. 333 ust. 1 ustawy - Prawo wodne.

Zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami 

podlegających udostępnianiu obejmuje rejestry, wykazy, informatyczne bazy danych, 

zbiory danych przestrzennych oraz dokumenty i opracowania powstałe w wyniku 

realizacji ustawowych obowiązków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie.

Zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, który 

będzie podlegał udostępnianiu na warunkach określonych w art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. - Prawo wodne został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

Wspomniane warunki oznaczają udostępnianie informacji w innej formie niż informacje 

o środowisku w rozumieniu art. 9 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). Objęty 

załącznikiem nr 1 zakres informacji jest tożsamy z zakresem informacji gromadzonych 

w systemie informacyjnym gospodarowania wodami.
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W projektowanym rozporządzeniu przewidziano, że informacje zgromadzone 

w systemie informacyjnym gospodarowania wodami udostępnia się na pisemny wniosek, 

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania tego wniosku.

Informacje przygotowuje się do udostępniania w postaci numerycznych danych 

przestrzennych (warstw tematycznych), danych opisowych oraz kompozycji mapowych, 

natomiast samo udostępnienie tych informacji następuje po uiszczeniu przez podmiot 

opłaty.

W projektowanym rozporządzeniu zostały określone warunki ponownego 

wykorzystywania informacji zgromadzonych w systemie informacyjnym 

gospodarowania wodami. Na wykorzystującego ponownie informacje udostępnione 

z systemu informacyjnego gospodarowania wodami zostały nałożone obowiązki 

w zakresie poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od 

udostępniającego (podmiotu zobowiązanego) oraz poinformowania udostępniającego 

o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej. Z kolei udostępniający jest 

zobowiązany do określenia zakresu odpowiedzialności za udostępniane informacje 

z systemu informacyjnego gospodarowania wodami.

Za przygotowanie i udostępnianie informacji z systemu informacyjnego 

gospodarowania wodami pobierana jest opłata. Wysokość jej została określona 

w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Stawki opłat za przygotowanie i udostępnienie 

informacji w niniejszym rozporządzeniu ustalono na podstawie aktualnie 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie 

zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu, sposobu ich 

przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie (Dz. U. z dnia 

20 lipca 2006 r.) weryfikując stawki w nim zawarte w oparciu o wiedzę i wieloletnie 

doświadczenie ekspertów udostępniających dane z obszaru katastru wodnego. Wysokość 

opłat wyznaczono biorąc pod uwagę zarówno pracochłonność związaną z 

przygotowaniem danych, jak i wolumen udostępnianych danych. Z uwagi na znaczny 

wzrost objętości danych w ostatnich latach zmniejszono stawki za udostępnienie dużych 

zbiorów danych, natomiast ze względu na pracochłonność podniesiono stawki ich 

przygotowania. Ponadto uproszczono opłaty za przygotowywanie danych opisowych w 

postaci wykazów poprzez zastosowanie jednolitej stawki dla każdego typu danych. 

Różnicowanie wysokości stawki w zależności od rodzaju udostępnianych danych uznano

/
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za niecelowe. Wysokości stawek ustalono kierując się zasadą, iż opłata nie powinna 

stanowić przeszkody w dostępie do informacji.

Planowane jest wejście w życie przepisów rozporządzenia w dniu wejścia w życie 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, tj. z dniem 1 stycznia 2018 r.

Projekt rozporządzenia będzie miał pośredni pozytywny wpływ na działalność 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Dostęp do informacji 

zgromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami zapewni 

możliwość podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych oraz zapewni lepsze 

warunki prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie 

podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia 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).

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.
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Data sporządzenia:Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji z 
systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających 
udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz 
wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z Ministrem Cyfryzacji

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

22 listopada 2017 r.

Źródło:

Upoważnienie ustawowe - art. 333 ust. 7 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 
wodne (Dz. U. poz. 1566)

Nr w wykazie prac legislacyjnych 
Ministra Środowiska: 417Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Kinga Wojtczak tel. 22 3692393

e-mail: kinga.wojtczak@mos.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJIHi1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne przesądziła o konieczności utworzenia z dniem jej wejścia w życie 
nowego systemu informacyjnego gospodarowania wodami, umożliwiającego sprawne i rzetelne gromadzenie, 
przetwarzanie i udostępnianie danych. Obok spraw związanych z gromadzeniem informacji w tym systemie i 
zarządzaniem danymi, które są przedmiotem regulacji odrębnego rozporządzenia zachodzi potrzeba uporządkowania 
kwestii dotyczących udostępniania informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami wszystkim 
zainteresowanym podmiotom. Niezbędne jest zatem określenie zakresu informacji podlegającej udostępnieniu oraz 
wysokości opłat za jej udostępnienie, tak aby proces udostępniania informacji stał się transparently, a wszystkie 
podmioty zainteresowane korzystaniem z informacji pochodzącej z tego systemu spełniały'jednakowe warunki.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia Interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia realizującego upoważnienie zawarte w art. 333 ust. 7 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne określającego zakres informacji z systemu informacyjnego 
gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu, sposób ich udostępniania i ponownego wykorzystania,oraz 
wysokość opłat za ich przygotowanie i udostępnianie.

Zakres informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami podlegających udostępnianiu będzie obejmował 
rejestry, wykazy, informatyczne bazy danych, zbiory danych przestrzennych oraz dokumenty i opracowania powstałe w 
wyniku realizacji ustawowych obowiązków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano, że informacje zgromadzone w tym systemie udostępnia się na pisemny 
wniosek, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania tego wniosku.

Informacje przygotowuje się do udostępniania w postaci numerycznych danych przestrzennych (warstw tematycznych), 
danych opisowych oraz kompozycji mapowych, natomiast samo udostępnienie tych informacji następuje po uiszczeniu 
przez podmiot opłaty.

W projektowanym rozporządzeniu zostały' określone warunki ponownego wykorzystywania informacji zgromadzonych
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w systemie informacyjnym gospodarowania wodami. Na wykorzystującego ponownie informacje udostępnione z tego 
systemu zostaną nałożone obowiązki w zakresie poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji 
od udostępniającego (podmiotu zobowiązanego) oraz poinformowania udostępniającego o przetworzeniu informacji 
ponownie wykorzystywanej. Z kolei udostępniający będzie zobowiązany do określenia zakresu odpowiedzialności za 
udostępniane informacje z systemu informacyjnego gospodarowania wodami.

Za przygotowanie i udostępnianie informacji z systemu informacyjnego gospodarowania wodami będzie pobierana 
opłata. Stawki opłat za przygotowanie i udostępnienie informacji zostaną ustalone na podstawie aktualnie 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zafo'esu informacji z katastru 
wodnego podlegających udostępnianiu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i 
udostępnianie (Dz. U. z dnia 20 lipca 2006 r.) weryfikując stawki w nim zawarte w oparciu o wiedzę i wieloletnie 
doświadczenie ekspertów udostępniających dane z obszaru katastru wodnego. Wysokość opłat wyznaczono biorąc pod 
uwagę zarówno pracochłonność związaną z przygotowaniem danych jak i wolumen udostępnianych danych. Z uwagi na 
znaczny wzrost objętości danych w ostatnich latach planuje się zmniejszenie stawek za udostępnienie dużych zbiorów 
danych, natomiast ze względu na pracochłonność podniesienie stawek za ich przygotowanie. Ponadto zostaną 
uproszczone opłaty za przygotowywanie danych opisowych w postaci wykazów poprzez zastosowanie jednolitej stawki 
dla każdego typu danych. Różnicowanie wysokości stawki w zależności od rodzaju udostępnianych danych uznano za 
niecelowe. Wysokości stawek zostaną ustalone z uwzględnieniem zasady, iż opłata nie powinna stanowić przeszkody w 
dostępie do informacji.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Źródło danychWielkośćGrupa Oddziaływanie

Korzystający z danych 
zgromadzonych w systemie 
informacyjnym 
gospodarowania wodami

Brak danych Projektowane rozporządzenie będzie 
stanowiło źródło informacji o wysokości 
opłat za wykonanie czynności niezbędnych 
do przygotowania i udostępnienia 
informacji z systemu informacyjnego 
gospodarowania wodami.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji z systemu informacyjnego gospodarowania
wodami podlegających udostępnianiu, sposobu ich udostępniania i ponownego wykorzystania oraz wysokości opłat za ich 
przygotowanie i udostępnianie zostanie umieszczony na stronie internetowej BIP 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 rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych zostanie przesłany:

1) Stowarzyszeniu Inżynierów, Techników Wodnych i Melioracyjnych;
2) marszałkom województw.

Ponadto projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania:

1) wojewodom;
2) Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
3) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;



4) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska;
5) Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu;
6) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB;
7) Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji publicznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy problematyki samorządu terytorialnego, praw i interesów organizacji 
pracodawców oraz zadań związków zawodowych projekt nie będzie podlegał opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i 
Samorządu Terytorialnego, reprezentatywne organizacje pracodawców i 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

(ceny stałe z 2014 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

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

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na finanse publiczne, w' szczególności nie spowoduje 
zwiększenia wydatków budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.



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

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany

W ujęciu 
pieniężnym

duże przedsiębiorstwa

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

duże przedsiębiorstwaW ujęciu 
niepieniężnym

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

Niemierzalne budżet państwa

przedsiębiorstwa 
(w tym MSP)

inwestorzy w polskich 
obszarach morskich

Rozporządzenie będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dostęp do informacji z systemu 
informacyjnego gospodarowania wodami zapewni możliwość podejmowania optymalnych 
decyzji gospodarczych oraz zapewni lepsze warunki prowadzenia działalności przez 
przedsiębiorców.

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

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
1^1 nie dotyczy

□ takWprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). □ nie

I I nie dotyczy

I I zwiększenie liczby dokumentów

I I zwiększenie liczby procedur

I I wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

I I zmniejszenie liczby dokumentów 

I I zmniejszenie liczby procedur 

I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy



I I inne: I I inne:

□ takWprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.

D nie

[U nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary7

I I środowisko naturalne 

I I sytuacja i rozwój regionalny 

I I inne:

I I demografia 

I I mienie państwowe

I I informatyzacja 

I I zdrowie

Omówienie wpływu

11.Planowane wy konanie przepisów aktu prawnego
Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne* *
(Dz. U. poz. 1566), to jest z dniem 1 stycznia 2018 r.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluaeja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
W okresie obowiązywania rozporządzenia poprzez bieżące sprawdzanie - w toku tudostępniania informacji z systemu 
informacyjnego gospodarowania wodami - sprawności działania tego systemu oraz kompletności informacji w nim 
zawartych.

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

Departament Zasobów 
I p\ rektor

McSßpiisz

i; / v

Naczelnik Wydziału 
Prawno-Organizacyjnego

/A/l *
MoU¥*z oiJfyn
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