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Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Teresy Glenc w sprawie kolizji norm Prawa wodnego 
z normami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przekazaną przez Panią Barbarę 
Dolniak, Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pismem z dnia 3 listopada 2016 r., znak: 
K8INT6997, uprzejmie informuję, co następuje.

Mając na względzie powstałe trudności interpretacyjnych na styku ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 
Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) w zakresie 
uwzględniania 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego map zagrożenia powodziowego oraz map 
ryzyka powodziowego, w projekcie nowego Prawa wodnego zaproponowano nowe podejście do tej 
kwestii.

Art. 166 projektu ustawy przewiduje modyfikację regulacji dotychczasowych mających na celu 
zapewnienie ochrony ludności i mienia przed powodzią i stanowi, że:

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, strategii rozwoju 
województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
związku metropolitalnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy;

 2) poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią uwzględnia się w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 



oraz decyzjach o warunkach zabudowy, dotyczących nieruchomości w całości lub w części 
położonych na tych obszarach. 

Projekt nowego Prawa wodnego, nie przewiduje jak dotychczas systemu ustawowych zakazów na 
tych obszarach zagrożenia powodziowego, oraz decyzji zwalniających z tych zakazów. 

W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią projekty między innymi:  strategii 
rozwoju województwa; planu zagospodarowania przestrzennego województwa; studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a także decyzji o warunkach zabudowy; decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, będą podlegały procedurze uzgodnienia z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Uzgodnienie  obejmować będzie uwzględnienie obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią w ww. dokumentach lub uwzględnienia poziomu zagrożenia 
powodziowego wynikającego 
z wyznaczenia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w ww. decyzjach dotyczących 
nieruchomości w całości lub w części położonych na tych obszarach. 

Dokonując uzgodnień Wody Polskie będą uwzględniać prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, 
poziom zagrożenia powodziowego, proponowaną zabudowę i zagospodarowanie terenu położonego 
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, a także jego aktualne zagospodarowanie i 
dotychczasowe przeznaczenie. 

Wody Polskie będą dokonywać uzgodnienia w drodze decyzji, wydawanej w terminie 30 dniu od dnia 
złożenia wniosku. W decyzji będą określane wymagania lub warunki dla planowanej zabudowy oraz 
planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Wody Polskie odmówią, w drodze decyzji, uzgodnienia projektów ww. dokumentów, jeżeli 
planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią:

1) naruszają ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

2) naruszają ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym;

3) stanowią zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych 
do rejestru zabytków;

4)  naruszają funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

5) utrudniają zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Ponadto nie będzie można odmówić uzgodnienia lokalizacji obiektów mostowych w całości 
lub w części realizowanych lub planowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzi 



z przyczyn, o których mowa powyżej, jeżeli ich realizacja jest konieczna dla zachowania ciągłości 
istniejących lub projektowanych ciągów komunikacyjnych.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione informacje w sposób wyczerpujący wyjaśniają wątpliwości 
zgłoszone przez Panią Poseł Teresę Glenc.

Z poważaniem

Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
1. Departament Spraw Parlamentarnych oraz Obsługi Rad, Zespołów i Pełnomocników w KPRM.
2. Biuro Ministra w/m.


