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Wody Polskie - informacje ogólne
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym
podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej Wodami Polskimi, działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu
nadanego w ramach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz.
2506).

Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki
organizacyjne:

1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
2. regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach,
Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
3. 50 zarządów zlewni;
4. 330 nadzorów wodnych.

Adres siedzib jednostek organizacyjnych znajdują się w zakładce regionalne zarządy gospodarki wodnej.

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości
naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są
własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje
administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu
ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami
wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

Bezpośrednią przyczyną reformy gospodarki wodnej jest obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy

2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy
Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie
reformy było warunkiem, który Polska musiała spełnić, by korzystać ze środków z programów
operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

