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  USTAWA  

z dnia 21 grudnia 2001 r. 

 

o zmianie ustawy - Prawo wodne 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229) wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w art. 109 w ust. 3 skreśla się pkt 1; 

2) w art. 187: 

a) w ust. 1 wyrazy „przyjęciem rozporządzenia” zastępuje się wyrazami „wej-
ściem w życie aktu prawa miejscowego”, 

b) w ust. 2 wyraz „rozporządzenie” zastępuje się wyrazami „akt prawa miej-
scowego”; 

3) w art. 213: 

a) w ust. 1 wyrazy „Z dniem wejścia w życie ustawy” zastępuje się wyrazami 
„Z dniem 1 stycznia 2004 r.”, a wyrazy „z dniem wejścia w życie ustawy” 
zastępuje się wyrazami „z dniem 1 stycznia 2004 r.”, 

b) w ust. 2 wyrazy „z dniem wejścia w życie ustawy” zastępuje się wyrazami 
„z dniem 1 stycznia 2004 r.”, 

c) w ust. 3 i 4 wyrazy „Z dniem wejścia w życie ustawy” zastępuje się wyra-
zami „Z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 

4) po art. 218 dodaje się art. 218a w brzmieniu: 

„Art. 218a. 1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. określone w ustawie zadania i kom-
petencje Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wyko-
nuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. 

2. Do dnia 31 grudnia 2003 r. należności i opłaty, o których mowa w 
art. 142, stanowią dochód środka specjalnego ministra właściwe-
go do spraw gospodarki wodnej, przeznaczonego na cele określo-
ne w art. 152. 

3.  Do dnia 31 grudnia 2003 r. wydatki, o których mowa w art. 99 
ust. 1 i art. 109 ust. 2, pokrywane są z części budżetu państwa bę-
dącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki 
wodnej.”; 

5) art. 219 otrzymuje brzmienie: 

Opracowano na pod-
stawie: Dz. U. z 2001 
r, Nr 154, poz. 1803 
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 „Art. 219. Traci moc ustawa z dnia 24 października 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), z tym, że przepisy art. 65 ust. 
2, art. 70 i art. 72-76 stosuje się do dnia wejścia w życie przepisów 
dotyczących stanu klęski żywiołowej.”; 

6) art. 220 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 220. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem 
art. 2 ust. 3 oraz art. 89, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 
2004 r.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.  

 

 

 

  

 


