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Nowelizacja  ustawyNowelizacja  ustawy

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r. niektórych innych ustaw z dnia 5 stycznia 2011 r. 

(Dz.U. (Dz.U. z dnia 15 lutego 2011 r. Nr 32 poz.159)2011 r. Nr 32 poz.159)

weszła w życie w dniu 18 marca 2011 r.weszła w życie w dniu 18 marca 2011 r.
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powódźpowódź  – rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który – rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który 
w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania 
wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony 
morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczejdziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej
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Organy odpowiedzialneOrgany odpowiedzialne  

Art. 88a. 1.Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji 
rządowej i samorządowej.

2. Użytkownicy wód współpracują  z organami administracji rządowej 
i samorządowej w ochronie przed powodzią, w zakresie określonym 
w przepisach ustawy oraz w odrębnych przepisach.

3.  Ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia 
powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym.

Urząd Gminy Starostwo Powiatowe Marszałek Województwa

http://www.straz.gov.pl/page/index.php
http://www.straz.gov.pl/page/index.php
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Wstępna ocena ryzyka powodziowegoWstępna ocena ryzyka powodziowego

Art. 88b. 1.Dla obszarów dorzeczy przygotowuje się wstępną ocenę ryzyka 
powodziowego.

2.Wstępna ocena ryzyka powodziowego zawiera w szczególności:
…
5) określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
– rozumie się przez to określone we wstępnej 
ocenie ryzyka powodziowego obszary, 
na których istnieje znaczące ryzyko powodzi 
lub jest prawdopodobne wystąpienie 
znaczącego ryzyka powodzi
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Wstępna ocena ryzyka powodziowegoWstępna ocena ryzyka powodziowego

Art. 88c. 1.Wstępną ocenę ryzyka powodziowego przygotowuje Prezes 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

1. Wstępną ocenę ryzyka powodziowego od strony morza, 
w tym morskich wód wewnętrznych, 
przygotowuje minister właściwy 
do spraw gospodarki morskiej 
i przekazuje Prezesowi Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, 
nie później niż na 6 miesięcy 
przed terminem przygotowania 
wstępnej oceny ryzyka powodziowego.
 

3. Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej przekazuje 
projekt wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego do zaopiniowania 
właściwym wojewodom oraz marszałkom województw.
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Wstępna ocena ryzyka powodziowegoWstępna ocena ryzyka powodziowego

Przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla obszarów 
dorzeczy, których części znajdują się na terytorium innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej, poprzedza się wymianą informacji 
niezbędnych dla opracowania tej oceny z właściwymi organami tych państw. 

Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej przekazuje 
wstępną ocenę ryzyka powodziowego 
dyrektorowi Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa.
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Mapy zagrożenia powodziowegoMapy zagrożenia powodziowego

Art. 88d. 1. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, sporządza się 
mapy zagrożenia powodziowego.

 2. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności:

1) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie 
i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo 
wystąpienia zdarzenia ekstremalnego;

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

3) obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku:

a) przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego,
b) zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,
c) zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących,
d) zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochronnych pasa technicznego.
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Mapy zagrożenia powodziowegoMapy zagrożenia powodziowego

obszary szczególnego zagrożenia powodzią – rozumie się przez to:

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 
wynosi raz na 100 lat,

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie 
i wynosi raz na 10 lat,

c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym 
wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a 
także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki 
ewidencyjne,

d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
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Mapy zagrożenia powodziowegoMapy zagrożenia powodziowego

Art. 88d. 3. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się następujące 
elementy:
1) zasięg powodzi;
2) głębokość wody lub poziom zwierciadła wody;
3) w uzasadnionych przypadkach – prędkość przepływu wody lub natężenie 
przepływu wody. 
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Mapy ryzyka powodziowegoMapy ryzyka powodziowego
Art. 88e. 1.Dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, sporządza się mapy ryzyka 

powodziowego.
1. Na mapach ryzyka powodziowego 

przedstawia się:
1) szacunkową liczbę mieszkańców, 

którzy mogą być dotknięci powodzią;
2) rodzaje działalności gospodarczej 

wykonywanej na obszarach, 
o których mowa w art. 88d ust. 2;

1) instalacje mogące, w razie wystąpienia 
powodzi, spowodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości;

4) występowanie:
a) ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody 

lub obszarów ochronnych 
zbiorników wód śródlądowych,

b)  kąpielisk,
c) obszarów Natura 2000, 

parków narodowych oraz rezerwatów przyrody; 
5) w uzasadnionych przypadkach:
a) obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości 

osadów i rumowiska,
b)    potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody.
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Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowegoMapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego

Art. 88f. 1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego 
sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

2. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego 
od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy 
urzędów morskich i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map 
zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w regionie wodnym. 
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Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowegoMapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego

Art. 88f. 3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje mapy, o 
których mowa w ust. 1:
1) dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
2) Głównemu Geodecie Kraju;
3) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;
4) dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

4. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, przekazują mapy         
 zagrożenia powodziowego i mapy 
ryzyka powodziowego:
1) właściwym dyrektorom urzędów 
żeglugi śródlądowej;
2) właściwym wojewodom;
3) właściwym marszałkom województw;
4) właściwym starostom;
5) właściwym wójtom (burmistrzom,
 prezydentom miast);
6) właściwym komendantom wojewódzkim 
i powiatowym (miejskim) Państwowej Straży 
Pożarnej.
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Mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowegoMapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego

1. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka 
powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, 
uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 
planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach 
zabudowy.

1. Od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka 
powodziowego jednostkom samorządu terytorialnego, wszystkie decyzje 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub  decyzje 
o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach 
zagrożenia powodziowego, muszą uwzględniać poziom zagrożenia  
powodziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów.

2. Zmiany w dokumentach, o których mowa w ust. 5, wprowadza się 
w terminie 18 miesięcy  od dnia przekazania map zagrożenia 
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego organom, o których mowa 
w ust. 4 pkt 2, 3 i 5.

8. Koszty wprowadzenia zmian w planach oraz decyzjach, o których mowa 
w ust. 4, ponoszą odpowiednio budżety właściwych gmin albo województw.
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Studia ochrony przeciwpowodziowejStudia ochrony przeciwpowodziowej

Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią  określone przez właściwego 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie przepisów 
dotychczasowych:

1) zawarte w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy – uznaje się za obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy, o której 
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia uwzględnienia, 
odpowiednio, w tych dokumentach obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) uwzględnia się przy sporządzaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, do dnia przekazania map 
zagrożenia powodziowego organom sporządzającym te dokumenty i uznaje się za 
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c 
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.



DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH

Plany zarządzania ryzykiem powodziowymPlany zarządzania ryzykiem powodziowym

- dla obszarów dorzeczy -  Prezes KZGW 
- dla regionów wodnych – dyrektorzy RZGW
- od strony morza i morskich wód wewnętrznych - minister właściwy do spraw 

gospodarki morskiej 

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zawierają:

1) mapę obszaru dorzecza, na której są zaznaczone obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi;

1) mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz 
z opisem wniosków z analizy tych map;

1) opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym;

4) katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem 
powodziowym, z uwzględnieniem ich priorytetu.



DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH

Plany zarządzania ryzykiem powodziowymPlany zarządzania ryzykiem powodziowym

Elementy uwzględniane przy sporządzaniu planu:

1) koszty oraz korzyści działań podejmowanych dla osiągnięcia celów 
zarządzania ryzykiem powodziowym;
2) zasięg powodzi, trasy przejścia wezbrania powodziowego oraz obszary 
o potencjalnej retencji wód powodziowych;
3) cele środowiskowe, o których mowa w art. 38d–38f;
4) gospodarowanie wodami;
5) sposób uprawy i zagospodarowania gruntów;
6) stan planowania i zagospodarowania przestrzennego;
7) ochronę przyrody;
8) uprawianie żeglugi morskiej i śródlądowej oraz porty morskie i porty lub 
przystanie zlokalizowane na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne, 
wraz ze związaną z nimi infrastrukturą;
9) prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania przed 
zagrożeniami;
10) infrastrukturę krytyczną.
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Udostępnianie danychUdostępnianie danych

Art. 88i.  1.Organy administracji rządowej i samorządowej są obowiązane do 
nieodpłatnego nieodpłatnego przekazywania danych niezbędnych do przygotowania 
wstępnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzenia map zagrożenia 
powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przygotowania planów 
zarządzania ryzykiem powodziowym organom przygotowującym 
i sporządzającym te dokumenty.

1. Przepis ust. 1 stosuje się do instytutów badawczych, w zakresie, w jakim 
posiadają one dane niezbędne do przygotowania wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego, sporządzenia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego oraz przygotowania planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym. 
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Sposoby ochrony przeciwpowodziowejSposoby ochrony przeciwpowodziowej

Art. 88k.Ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje się w szczególności 
przez:

1) kształtowanie zagospodarowania 
przestrzennego dolin rzecznych 
lub terenów zalewowych; 

1) racjonalne retencjonowanie wód 
oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych,
a także sterowanie przepływami wód;

1) zapewnienie funkcjonowania systemu ostrzegania 
przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi 
w atmosferze oraz hydrosferze;

1) zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów 
retencji wód; 

1) budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli 
przeciwpowodziowych;

6) prowadzenie akcji lodołamania.



DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH

Sterowanie zbiornikamiSterowanie zbiornikami

Art. 88p. 
1. W przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego dyrektor 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze decyzji, może nakazać 
zakładowi piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub 
opróżnienie zbiornika, bez odszkodowania. 

1. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z właściwymi 
wojewodami. Brak stanowiska w ciągu 2 godzin2 godzin  od chwili przekazania 
wniosku o uzgodnienie decyzji uznaje się za dokonanie jej uzgodnienia.
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Podsumowanie
Warunki spełnienia wymogów Dyrektywy Powodziowej:

 Jednolite podejście do opracowywania dokumentów
     planistycznych na poziomie krajowym
 Odpowiednia jakość, dokładność

i aktualność danych w formie cyfrowej 
 Odpowiednie przygotowanie danych

hydrologicznych i geodezyjnych
jako danych wejściowych
do modelowania hydraulicznego

 Współpraca różnych resortów w pozyskaniu danych
 Dostępność danych we właściwym czasie 

 Opracowanie map z zastosowaniem systemów GIS
– umożliwi ich szerokie wykorzystanie w wielu dziedzinach:

 Planowanie zarządzania ryzykiem powodziowym 
 Planowanie przestrzenne
 Zarządzanie kryzysowe 
 Organizacja systemu monitoringu, systemu ostrzeżeń
 Wprowadzenie systemu ubezpieczeń

METODYKI

METODYKA WSTĘPNEJ OCENY 
RYZYKA POWODZIOWEGO

METODYKA MAP ZAGROŻENIA 
POWODZIOWEGO

METODYKA DOTYCZĄCA 
ASPEKTÓW HYDROLOGICZNYCH

METODYKA OPRACOWANIA 
PRODUKTÓW GEODEZYJNYCH 

I KARTOGRAFICZNYCH 

METODYKA MAP RYZYKA 
POWODZIOWEGO

METODYKA PLANÓW 
ZARZĄDZANIA 

RYZYKIEM POWODZIOWYM
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Głównym celem projektu jest przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map 
zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wraz z odpowiednim systemem 
informatycznym funkcjonalnie zapewniającym zarządzanie informacjami i danymi.

Projekt pn. „Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami”

finansowany będzie w ramach priorytetu 7 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. Całkowity koszt tego projektu wyniesie ok. 300 
mln zł. (z czego 240 mln z POIG a 60 mln z NFOŚiGW)

Projekt powstaje w konsorcjum:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Instytut Łączności 

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa



ISOK
I ETAP - Zebranie geodezyjnych informacji przestrzennych

oraz wykonanie map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego

Podzadanie – pozyskanie NMT – skaning laserowy 

Projekt Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

4. Eurosystem/FUGRO

3. Geopolis/Kucera

6. MGGP Aero

5. MGGP S.A./Geoin

1. TMCE/BSF
2. OGK/Estereofoto

Sukcesywne dostawy produktów – 
pierwsza 04/05.2011r.

Powierzchnia: 137 000 km2



 Zebranie geodezyjnych informacji przestrzennych
oraz wykonanie map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego

Podzadanie– Baza Danych Obiektów Topograficznych 

Obiekty pozyskiwane w ramach projektu ISOK są rozłączne z obiektami pozyskiwanymi 
w ramach innego projektu prowadzonego przez GUGiK (GBDOT)

Obiekty pozyskiwane 
w ramach projektu ISOK:

• Wały, groble, nasypy
• Tunele, mosty, wiadukty, estakady
• Śluzy
• Zapory
• Falochrony
• Umocnienia brzegowe itd.

Obiekty pozyskiwane 
w ramach projektu GBDOT:

• Sieci dróg i kolei
• Linie energetyczne
• Kompleksy pokrycia terenu
• Budynki
• Tereny chronione
• Podziały administracyjne i ewidencyjne



DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH

Wezbrany Dunajec zalał turystyczne przejście graniczne Szczawnica-Leśnica (fot. PAP 2004 r.)

Dziękuję za uwagę

robert.kesy@kzgw.gov.pl 

mailto:robert.kesy@kzgw.gov.pl
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