
                                                    Ustawa  
 

                                          z dn.  …................ 2021 

 

                       o zmianie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne   

 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 

1378. ) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)   W art. 77. ust. 1 dodaje się pkt.  8)- 10), w brzmieniu: 

 

 

 8)„ mycia statków, znajdujących się na polskich wodach  przybrzeżnych,  morskich 

wodach wewnętrznych lub wodach śródlądowych lub w ich bezpośredniej bliskości, przy 

użyciu środków mających negatywny wpływ na stan ekologiczny wód, w szczególności  

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w rozumieniu art. 16. pkt. 57) 

oraz substancji zanieczyszczających w rozumieniu art.16. pkt. 58) ustawy Prawo Wodne. " 

 

 9) "Wyrzucania oryginalnych opakowań po środkach użytych do bieżącego mycia 

statków znajdujących się na polskich wodach  przybrzeżnych,  morskich wodach 

wewnętrznych lub wodach śródlądowych lub w ich bezpośredniej bliskości z zachowanymi 

etykietami pozwalającymi określić skład preparatu. Jeśli takowe były użyte, powinny w 

czasie mycia znajdować się na statku lub w jego pobliżu i zostać przedstawione do wglądu 

podczas ewentualnej kontroli właściwych służb." 

  

 10) "Zakaz określony w pkt 8) nie dotyczy mycia statków w miejscach do tego 

przeznaczonych, takich jak komory myjni  statków i pojazdów posiadających właściwe 

instalacje odprowadzania ścieków, odpadów i aerozoli zabezpieczające przed przedostaniem 

się ich do środowiska.”  

 

2)      W art. 83. dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

 

 „Port, w którym prowadzona jest działalność usługowa związana z obsługą jednostek  

posiadających urządzenia lub  instalacje gromadzenia i odprowadzania ścieków, powinien być 

wyposażony w urządzenia umożliwiające odbiór ścieków z jednostek i obiektów 

pływających.” 

 

 

3)   W art. 478.   pkt. 6) dodaje się litery  f) i g) w brzmieniu: 

 

  f) „ myje statki znajdujące się na polskich wodach przybrzeżnych, morskich wodach 

wewnętrznych, wodach śródlądowych lub znajdujące się na lądzie w bezpośredniej bliskości 

wód powierzchniowych, przy użyciu środków mających negatywny wpływ na stan 

ekologiczny wód, w szczególności  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego w rozumieniu art. 16. 57) oraz substancji zanieczyszczających w rozumieniu art.16. 

58) ustawy Prawo Wodne.” 

 

 g) „nie przedstawia do wglądu podczas kontroli oryginalnych opakowań środków 

użytych do mycia statków z zachowanymi etykietami pozwalającymi określić skład preparatu, 

jeśli takowe były użyte, do wglądu podczas kontroli właściwych służb. ” 



 

 

 

 

Art.2.  Ustawa wchodzi w życie..................................................................... 
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