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1. WPROWADZENIE 

Uzasadnienie podjęcia kontroli: Wyniki wcześniejszych kontroli NIK1 wskazywały na nieprawidłową realizację 

ustawowych zadań organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony ludzi i mienia przed 

powodzią. Mając na uwadze, że ochrona przed powodzią jest wspólnym zadaniem organów administracji 

rządowej i samorządowej, a sposób realizacji przez te organy zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej jest 

niezwykle istotny dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony ich mienia 

i zabezpieczenia obiektów infrastruktury komunalnej zagadnienie to jest naturalnym przedmiotem 

zainteresowania ze strony Najwyższej Izby Kontroli. 

Poziom zagrożenia powodziowego w województwie małopolskim jest wyższy, co najmniej o 15% od przeciętnego 

zagrożenia powodziowego w Polsce2. Wezbrania i powodzie występują tutaj kilka razy w roku, a średnio co 10 lat 

przybierają rozmiary klęski żywiołowej3. Na terenie Małopolski występują również liczne lokalne wezbrania 

powodziowe wskutek intensywnych opadów atmosferycznych. W latach 2001 – 2011 występowały one corocznie. 

Lokalne powodzie ze względu na częstotliwość występowania i gwałtowność są przyczyną istotnych strat 

w infrastrukturze, budynkach użyteczności publicznej, rolnictwie i gospodarstwach domowych. W coraz większym 

stopniu usuwanie skutków powodzi obciąża wydatki budżetu państwa, a zatem jest w ostatecznym rozrachunku 

finansowane z indywidualnych dochodów obywateli. Wzrastający poziom szkód powodziowych i dotacji z budżetu 

państwa na usuwanie skutków powodzi oraz wielokrotne występowanie lokalnych powodzi spowodowanych 

przez te same cieki wodne (w tym m.in. przez Serafę) świadczy o nieskuteczności funkcjonowania sytemu 

ochrony przed powodzią i może wskazywać na istnienie barier systemowych w skutecznym zapewnieniu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Temat i numer kontroli: Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie rzeki Serafa 

(P/12/143). 

Założenia kontroli: Kontrolę działań organów publicznych zaprojektowano w postaci studium przypadku, 

badając ochronę przed powodzią w zlewni rzeki Serafa. Rzeka ta jest przykładem niewielkiego cieku wodnego, 

który w okresie ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie powodował lokalne powodzie, przez co stwarzał zagrożenie 

dla okolicznych mieszkańców i wyrządzał szkody w zlokalizowanej w jego obrębie infrastrukturze. Przykłady 

podobnych cieków wodnych – zwłaszcza na obszarach zlewni pozostających pod wpływem silnego rozwoju 

urbanizacyjnego – występują w całej Polsce. Zatem identyfikacja barier w skutecznym zapewnieniu ochrony 

przed powodzią w zlewni Serafy umożliwi wykorzystanie wyników tej kontroli w analogicznych przypadkach 

występujących na obszarze kraju. 

                                                 
1 W szczególności dotyczyło to kontroli nr: P/09/143 – Ochrona przeciwpowodziowa w województwie małopolskim i świętokrzyskim, przeprowadzonej 

w 2009 r. w 12 jednostkach organizacyjnych (informację o wynikach tej kontroli opublikowano w grudniu 2009 r. – Nr ewid. 179/2009/P09143/LKR) oraz 
P/11/109 – Wykonywanie wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej, przeprowadzonej w 2011 r. w 8 jednostkach organizacyjnych (informację o wynikach tej kontroli opublikowano w lipcu 
2012 r. – Nr ewid. 12/2012/P11109/KSI). 

2 Ze 182 gmin w województwie małopolskim, aż  146 (80%) jest zagrożonych możliwością wystąpienia powodzi, a w szczególnym stopniu zagrożone jest 
około 48% obszaru województwa. 

3 Katastrofalne powodzie pod względem zasięgu i hydrologicznego znaczenia wystąpiły m.in. w latach: 1970, 1972, 1997, 2001 i 2010. 
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Cel kontroli: Celem kontroli było dokonanie oceny działań organów administracji publicznej odpowiedzialnych za 

zapewnienie ochrony ludzi i mienia przed powodzią na obszarze zlewni Serafy oraz identyfikacja barier 

w funkcjonowaniu systemu ochrony przeciwpowodziowej. Ponadto ocenie poddano koordynację działań 

i współpracę różnych podmiotów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową w zlewni Serafy. Kontrolą 

objęto następujące zagadnienia: 

 monitorowanie zagrożeń powodziowych oraz skutków wystąpienia powodzi w zlewni Serafy, 

 programowanie działań w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Serafy, 

 realizację działań w zakresie bieżącego utrzymania wód Serafy i urządzeń wodnych, 

 proces wydawania pozwoleń wodnoprawnych i ich wpływ na zwiększenie ryzyka powodziowego w zlewni 

Serafy, 

 planowanie i zagospodarowanie przestrzenne terenów położonych w zlewni Serafy w kontekście ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Organizacja kontroli: Kontrolę przeprowadzono w okresie od 30 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r., 

w siedmiu jednostkach organizacyjnych, tj.: Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izby Kontroli4, zwanej dalej ustawą 

o NIK, pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz czterech urzędach, będących 

aparatem pomocniczym jednostek samorządu terytorialnego i w dwóch samorządowych jednostkach 

organizacyjnych5, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. 

Kontrolą objęto okres od 2001 r. do 2012 r. W toku kontroli powołano, na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy 

o NIK, biegłych z zakresu inżynierii i gospodarki wodnej6 (prof. dr hab. inż. Elżbietę Nachlik i dr. inż. Izabelę 

Godyń), w celu przedstawienia opinii odnośnie: stanu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

w kontekście zabezpieczenia przeciwpowodziowego, opracowania przez organy administracji publicznej 

kompleksowej koncepcji zabezpieczenia przed powodzią w zlewni Serafy oraz procedury wydawania pozwoleń 

wodnoprawnych i ich łącznego wpływu na wzrost ryzyka powodziowego na obszarze zlewni Serafy (opinie 

biegłych przedstawiono w Załączniku nr 1 do informacji). W informacji o wynikach kontroli wykorzystano również 

informacje pozyskane od Wojewody Małopolskiego, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.  

                                                 
4 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

5 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa, 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Wieliczce oraz Urząd Miasta i Gminy Wieliczka. 

6 Powołani biegli – oprócz materiałów z jednostek objętych kontrolą – do wydania opinii wykorzystali informacje pozyskane – w trybie art. 29 ust. 1 
pkt 2 lit. f ustawy o NIK – od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Dyrektora Oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz Dyrektora Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu 
Badawczego w Krakowie.  
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2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli  system ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Serafy7 funkcjonuje 

nieprawidłowo, ponieważ nie osiąga celu dla którego go zaprojektowano, czyli nie zapewnia skutecznej ochrony 

ludzi i mienia przed powodzią. Świadczą o tym w szczególności lokalne powodzie spowodowane przez Serafę, 

które wystąpiły w latach 2001 – 2012 co najmniej dziesięciokrotnie, w tym aż pięciokrotnie miało to miejsce 

w 2010 r. Zidentyfikowane przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania tego systemu mają charakter 

ponadlokalny i pozwalają na dokonanie uogólnień o charakterze ogólnopolskim.  

Szczegółowo skontrolowany przypadek ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Serafy dowiódł, że pomimo tego, 

iż właściwe podmioty na ogół poprawnie realizowały określone w ustawach obowiązki8 to jednak łączny 

efekt ich działań w niewystarczającym stopniu odpowiadał potrzebom wynikającym z zagrożenia powodziowego 

na tym obszarze.  

 W okresie objętym kontrolą jednostki odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową nie gromadziły 

i nie analizowały danych o powodziach spowodowanych przez Serafę i jej skutkach w celach planowania 

ochrony przed powodzią. Miało to także negatywny wpływ na proces planowania inwestycji służących 

zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu w zlewni Serafy. 

 Ochronie przed powodzią nie sprzyja brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z drugiej strony przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego w minimalnym stopniu 

wykorzystywane są możliwości ustalania szczególnych warunków zagospodarowania terenów 

zagrożonych powodzią. W przypadku zlewni Serafy nie skorzystano np. z wprowadzenia ograniczeń 

konstrukcyjno-technicznych dla obiektów budowlanych, co mogłoby wpłynąć na ograniczenie strat 

powodziowych. 

 Istotnym ograniczeniem w zapewnieniu ochrony przed powodzią, również na etapie planowania 

zagospodarowania przestrzennego, było nieopracowanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Krakowie podstawowego dokumentu służącego planowaniu ochrony przed powodzią9, tj. studium 

ochrony przeciwpowodziowej dla Wisły z pozostałymi dopływami, w tym Serafą. 

 Ochronie przeciwpowodziowej nie sprzyja także proces wydawania pozwoleń wodnoprawnych na 

odprowadzanie wód opadowych przez różne i niezależne organy. W procesie tym nie przewidziano 

przeprowadzenia  analizy łącznego wpływu tych pozwoleń na możliwości odprowadzenia wód opadowych 

przez ich odbiornik. 

                                                 
7 Strukturę systemu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Serafy przedstawiono w załączniku  nr 3 do informacji. 

8 Wykaz skontrolowanych podmiotów i ocen zawartych w wystąpieniach pokontrolnych przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji. 

9 Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 17 marca 2011 r. 
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 Na wzrost zagrożenia powodziowego miał wpływ ograniczony poziom realizacji zadań z zakresu 

bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Krakowie. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli na nieskuteczność funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej, 

w tym również w zlewni Serafy, miały istotny wpływ uwarunkowania zewnętrzne, do których należy zaliczyć: 

 niejednoznaczny podział kompetencji i odpowiedzialności za realizację zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej pomiędzy różne organy administracji rządowej i samorządowej, w szczególności na 

poziomie gmin i powiatów, 

 brak zasad gromadzenia i analizy danych o liczbie, przebiegu i skutkach powodzi spowodowanych przez 

poszczególne cieki wodne, w sposób umożliwiający efektywne wykorzystanie tych informacji dla celów 

ochrony przeciwpowodziowej, 

 brak szczegółowych uregulowań co do zakresu sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego 

planów operacyjnych ochrony przed powodzią, w tym odnoszących się do konieczności uwzględniania 

w nich zadań służących zapobieganiu oraz zmniejszaniu skutków powodzi, 

 permanentne niedofinansowanie gospodarki wodnej, w tym zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń 

wodnych, 

 przeznaczanie znacznie większych środków publicznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 

głównie powodzi, niż na działania ochronne i prewencyjne, 

 brak standardów sporządzania operatów wodnoprawnych w procesie wydawania pozwoleń na 

odprowadzanie wód opadowych, 

 niezapewnienie odpowiednich warunków, w tym środków z budżetu państwa, do pełnej realizacji zadań 

związanych ze sporządzeniem przez właściwe organy studiów ochrony przeciwpowodziowej,  

 niespójne uregulowania prawne dotyczące procedury uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w kontekście ochrony przed powodzią. 

2.2. Uwagi końcowe i wnioski 

Obecnie funkcjonujący system ochrony przeciwpowodziowej jest nieskuteczny, o czym świadczą choćby rosnące 

z roku na rok straty powodziowe. Działania organów publicznych w znacznej mierze ukierunkowane są na 

usuwanie skutków powodzi, a nie ochronę i zapobieganie tym powodziom, polegające zarówno na odpowiednim 

kształtowaniu zasad zabudowy terenów zagrożonych powodzią, jak i wspieraniu właściwego użytkowania oraz 

zagospodarowania terenu zlewni, czy stosowaniu odpowiednich środków technicznych i nietechnicznych. Taki 

sposób postępowania nie zapewnia gospodarnego wykorzystania środków publicznych i niekorzystnie oddziałuje 

na poczucie bezpieczeństwa i ochronę mienia obywateli.  

W obecnym stanie prawnym organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami (w tym również ochrony 

przed powodzią) są: minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, wojewodowie, marszałkowie województw oraz 
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pozostałe organy jednostek samorządu terytorialnego. Zatem na obszarze zlewni danego cieku wodnego za 

różne elementy ochrony przeciwpowodziowej odpowiada co najmniej kilka różnych organów. Ich współdziałaniu 

nie sprzyja bardzo ogólny zapis ustawowy (art. 88a ust. 1 ustawy Prawo wodne), który stanowi, że ochrona przed 

powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej10. 

Powyższe uwarunkowania systemowe miały istotny wpływ na wzrost zagrożenia powodziowego także w zlewni 

Serafy. Brak spójnej polityki ochrony przed powodzią na przestrzeni wielu lat w powiązaniu z postępującą 

urbanizacją tych terenów spowodował, że dla poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie tego 

maleńkiego cieku wodnego (powierzchnia jego zlewni wynosi zaledwie 72 km2) konieczna jest realizacja 

inwestycji, których koszt szacowany jest na poziomie od 70 mln zł do 112 mln zł.  

Jednostki realizujące zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej działają w stanie permanentnego 

niedofinansowania tych zadań. Problem ten był poruszany przez NIK m.in. w informacji o wynikach kontroli 

wykonywania wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz 

dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej opublikowanej w lipcu 2012 r.11 W dokumencie tym 

wskazano w szczególności, że w latach 2008 – 2010 na utrzymanie wód i urządzeń wodnych wydatkowano 

łącznie 333,7 mln zł, w tym 205,3 mln zł ze środków budżetu państwa, a kwoty ponoszone corocznie na ten cel 

pokrywały zaledwie od 13,4% do 20,9% potrzeb, szacowanych na 690 mln zł rocznie. Stałe niedofinansowanie 

omawianych zadań pogłębiały rosnące szkody powodziowe, których wartość w 2010 r. oszacowano 

na 1,4 mld zł. 

Najwyższa Izba Kontroli, podczas badań kontrolnych i po analizie ich wyników, zidentyfikowała w obecnie 

obowiązującym systemie ochrony ludzi i mienia przed powodzią występowanie zewnętrznych, niezależnych od 

jednostek odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową, elementów systemowych ograniczających 

funkcjonowanie ochrony przeciwpowodziowej. W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do: 

1. Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w porozumieniu z Ministrem Administracji 

i Cyfryzacji o zweryfikowanie i doprecyzowanie podziału zadań i kompetencji podmiotów publicznych 

odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową, przede wszystkim na poziomie gmin i powiatów, 

w szczególności poprzez: 

 uszczegółowienie zasad gromadzenia i analizy danych o szkodach powodziowych w sposób 

pozwalający na zebranie pełnych danych w tym zakresie oraz zapewniający możliwość ustalenia 

źródła powodzi i zasięgu obszarów zalewowych, 

 określenie szczegółowych zasad opracowania – na poszczególnych szczeblach administracji 

samorządowej – planów operacyjnych ochrony przed powodzią, tak aby służyły nie tylko celom 

zarządzania kryzysowego, ale także realizacji strategii zapobiegania oraz zmniejszania skutków 

                                                 
10 Problem ten był sygnalizowany w informacji o wynikach kontroli nr: P/09/143 – Ochrona przeciwpowodziowa w województwie małopolskim 

i świętokrzyskim, przeprowadzonej w 2009 r. w 12 jednostkach organizacyjnych. 

11 Informacja NIK o wynikach kontroli nr P/11/109 Wykonywanie wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Nr ewid. 12/2012/P11109/KSI), opublikowana w lipcu 2012 r. 
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powodzi, zwłaszcza w przypadku cieków wodnych niezakwalifikowanych do opracowania map 

zagrożenia i map ryzyka powodziowego.  

2. Ministra Środowiska o: 

 ustalenie standardu formalnego i metodycznego sporządzania operatów wodnoprawnych, w tym 

zasad dokonywania obliczeń ilości odprowadzanych wód opadowych oraz przepustowości koryta 

cieku wodnego, 

 rozważenie konieczności wyznaczenia organu odpowiedzialnego za prowadzenie analizy łącznego 

wpływu pozwoleń wodnoprawnych, wydanych przez różne organy w zlewni danego cieku wodnego, 

na możliwości odprowadzenia wód opadowych przez ich odbiornik wraz z określeniem metodyki 

prowadzenia takich działań. 

3. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w porozumieniu z Ministrem Środowiska 

o zapewnienie spójności uregulowań prawnych odnoszących się do wymogów ochrony 

przeciwpowodziowej w ramach procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

W dalszym ciągu aktualne pozostają wnioski NIK z 2012 r. skierowane do: 

 Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do systemowego rozwiązania problemu 

niedofinansowania zadań z zakresu zarządzania zasobami wodnymi, dotyczących utrzymania śródlądowych 

wód powierzchniowych i terenów zalewowych oraz budowy i utrzymania urządzeń wodnych, poprzez 

bilansowanie z określeniem hierarchii ważności potrzeb w tym zakresie i zapewnienie ich finansowania, 

 Ministra Środowiska o podjęcie działań w porozumieniu z Ministrem Finansów w zakresie przeanalizowania 

możliwości sukcesywnego zwiększania środków na realizację zadań w zakresie utrzymania śródlądowych 

wód powierzchniowych i urządzeń wodnych12. 

4. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego 

Problematyka ochrony przed powodzią znalazła odzwierciedlenie w regulacjach prawnych Unii Europejskiej,  

tj.: Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej13 (zwanej Ramową Dyrektywą Wodną) oraz Dyrektywie 

2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego i zarządzania nim14 (zwanej dyrektywą powodziową). W Komunikacie Komisji Wspólnot 

Europejskich z dnia 12 lipca 2004 r.15 sprecyzowano zakres zarządzania ryzykiem powodziowym na potrzeby 

                                                 
12 Wnioski te zawarto w Informacji NIK o wynikach kontroli wykonywania wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

13 Dz. U. UE L nr 327 z 22 grudnia 2000 r., str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją nr 2455/2001/WE (Dz. U. L nr 331 z 15 grudnia 2001 r., str. 1) oraz 
Dyrektywą 2008/32/WE (Dz. U. L nr 81 z 20 marca 2008 r., str. 60). 

14 Dz. U. UE L Nr 288 z 6 listopada 2007 r., str. 27. 

15 Komunikat Komisji z dnia 12 lipca 2004 r. dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: 
„Zarządzanie zagrożeniem powodziowym – zapobieganie powodziom, ochrona przeciwpowodziowa i ograniczanie skutków powodzi”. 
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formułowania dokumentów merytorycznych i ustalenia zakresu dyrektywy powodziowej. Wskazano w nim, iż z 

dotychczasowych doświadczeń wynika, że najbardziej skutecznym podejściem jest podejmowanie działań w 

ramach programów zarządzania ryzykiem powodziowym, obejmujących następujące elementy: 

 Zapobieganie: zapobieganie powstawaniu szkód wywołanych powodziami poprzez rezygnację z budowy 

domów mieszkalnych i obiektów przemysłowych obecnie i w przyszłości na terenach zagrożonych powodzią 

poprzez dostosowywanie obiektów, które powstaną w przyszłości do zagrożenia powodziowego oraz przez 

wspieranie właściwego zagospodarowania terenu, praktyk rolniczych i leśnych; 

 Ochrona: stosowanie technicznych środków strukturalnych i niestrukturalnych w celu zmniejszenia 

prawdopodobieństwa występowania powodzi i/lub wpływu powodzi w określonych miejscach; 

 Gotowość: informowanie ludności o zagrożeniu powodziowym oraz o zasadach postępowania w wypadku 

powodzi; 

 Postępowanie awaryjne:  opracowanie planów awaryjnych na wypadek wystąpienia powodzi; 

 Przywracanie normalnych warunków i wyciąganie wniosków:  możliwie szybkie przywracanie warunków 

życia sprzed powodzi i łagodzenie skutków społecznych i gospodarczych powodzi w przypadku osób nią 

dotkniętych. 

Na gruncie prawodawstwa krajowego zasadniczym aktem prawnym dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej 

jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne16. Obowiązki w zakresie tej ochrony zostały również wskazane 

w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie17, ustawie z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym18 oraz w ustawach samorządowych. Zasady planowania 

i zagospodarowania przestrzennego w kontekście wymogów ochrony przed powodzią zostały uregulowane 

w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym19. Szczegółową 

charakterystykę stanu prawnego w zakresie kontrolowanych zagadnień zawiera Załącznik nr 2 do informacji. 

3.2. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne  

Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób całkowicie zapobiec. Niemniej jednak konsekwentna 

realizacja spójnej polityki ochrony przed powodzią powinna prowadzić do zmniejszenia prawdopodobieństwa 

wystąpienia powodzi lub – przy jej wystąpieniu – do znacznego ograniczenia jej skutków.  

Działania poszczególnych organów odpowiedzialnych za ochronę przed powodzią należy jednak rozpatrywać 

w szerszym kontekście, tj. analizować, w jakim stopniu ich łączny rezultat działań przyczynia się do osiągnięcia  

oczekiwanego rezultatu zewnętrznego to znaczy znaczącej poprawy stopnia  ochrony ludzi i mienia przed 

powodzią oraz ograniczenia zagrożenia powodziowego w przyszłości. Osiągnięcie takiego efektu możliwe jest 

tylko w przypadku pełnej realizacji zintegrowanej strategii ochrony przeciwpowodziowej, w której zaplanowano 

odpowiednie dla osiągnięcia założonych celów, optymalnie dobrane metody i środki. Skuteczność działań 

                                                 
16 Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm. 
17 Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm. 

18 Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm. 

19 Dz. U. z 2012 r, poz. 647. 
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uzależniona jest także od jednoznaczności i klarowności uwarunkowań prawnych i organizacyjnych, w ramach 

których funkcjonują jednostki odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową.  

Serafa jest prawym dopływem Wisły, o długości 12,7 km i powierzchni zlewni wynoszącej 72 km2. Jest ona 

odbiornikiem ścieków (w tym wód opadowych) z obszernych terenów miasta Wieliczka, krakowskich osiedli 

mieszkaniowych: Starego i Nowego Bieżanowa, Starego Prokocimia, Baryczy oraz Rżąki, a także odcinka 

autostrady A-4, stanowiącego południowe obejście miasta Krakowa (od ul. Kąpielowej do Węzła Wielickiego). 

Przebieg granic obszarów zlewni Serafy obrazuje poniższy rysunek. 

 

 

 

Rysunek nr 1: Przebieg granic obszarów zlewni Serafy 

 

Źródło: dane przestrzenne z katastru wodnego prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
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3.3. Istotne ustalenia kontroli 

3.3.1. Podział zadań pomiędzy podmioty odpowiedzialne za ochronę 
przeciwpowodziową 

W systemie ochrony przeciwpowodziowej występuje wiele różnych organów odpowiedzialnych za 

funkcjonowanie tego systemu. Jednak obowiązujące uregulowania prawne nie określają precyzyjnie 

zakresu zadań i podziału odpowiedzialności pomiędzy poszczególne organy, w szczególności na 

poziomie gmin i powiatów. Niejednoznaczny podział kompetencji nie sprzyja prawidłowej realizacji zadań 

z zakresu ochrony przed powodzią i utrudnia ich koordynację. 

Z analizy obowiązujących uregulowań prawnych wynika, że ochrona przed powodzią jest zadaniem organów 

administracji rządowej i samorządowej (art. 88a ust. 1 ustawy Prawo wodne). Organami właściwymi w sprawach 

gospodarowania wodami są: minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewoda oraz organy jednostek 

samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 1 ustawy Prawo wodne). Ustawa Prawo wodne określa również zadania 

organów dotyczące opracowania dokumentów w planowaniu gospodarowania wodami oraz służących ochronie 

przeciwpowodziowej (zadania te należą do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, ministra 

właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej), a także 

obowiązki właścicieli wód publicznych (zasadniczo Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz 

marszałkowie województw) i urządzeń wodnych (marszałkowie województw w przypadku urządzeń melioracji 

wodnych podstawowych). Ustawa ta nie reguluje jednak zakresu zadań i odpowiedzialności gmin oraz 

powiatów w realizacji zadań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, chociaż zadania takie (w ogólny 

sposób) zostały przypisane tym jednostkom na podstawie odpowiednich ustaw samorządowych.  

Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym20 do zadań 

własnych gminy należą sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego. Z kolei w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym21 zapisano, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym m.in. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego. Ponadto w ustawach tych wskazano, że wójt oraz starosta opracowują plan 

operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłaszają i odwołują pogotowie i alarm przeciwpowodziowy 

(odpowiednio art. 31a ustawy o samorządzie gminnym i art. 34 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym). 

Zatem wśród literalnie wymienionych zadań wskazano jedynie wyposażenie i utrzymanie magazynów 

przeciwpowodziowych oraz opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią i ogłaszanie 

(odwoływanie) alarmu przeciwpowodziowego. W ustawach tych nie wskazano żadnych innych zadań z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej. Powoduje to utrudnienia w ustaleniu odpowiedzialności za programowanie 

                                                 
20 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 

21 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. 
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zadań służących podniesieniu ochrony przeciwpowodziowej oraz zapewnienie odpowiedniego stanu 

technicznego urządzeń służących ochronie przed powodzią. Warto podkreślić, że gminy i powiaty zarządzają 

infrastrukturą komunalną, która w przypadku występowania powodzi narażona jest na ogromne straty. Środki na 

usuwanie tych strat pochodzą głównie z budżetu państwa, podobnie z resztą jak środki na rekompensatę strat 

w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych położonych na obszarach jednostek samorządu 

terytorialnego poszkodowanych w wyniku powodzi (patrz pkt 3.3.2. i 3.3.6. informacji). 

Ustalenia kontroli wykazały, że na poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni Serafy (obejmującej 

zaledwie 72 km2) miały wpływ działania aż ośmiu publicznych jednostek organizacyjnych. Strukturę systemu 

ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Serafy przedstawiono w Załączniku nr 3 do informacji.  

Cztery z tych jednostek uczestniczyły w programowaniu zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki 

wodnej mających wpływ na ochronę przed powodzią (pkt 3.3.3. informacji). W 2004 r. Sejmik Województwa 

Małopolskiego przyjął Program Małej Retencji i powierzył go do wykonania Zarządowi Województwa 

Małopolskiego. W programie tym przewidziano – wśród 65 zbiorników małej retencji – budowę zbiornika na 

Serafie (w Krakowie – Bieżanowie). Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka opracowano w 2009 r. 

koncepcję budowy zbiornika małej retencji na Serafie w miejscowości Wieliczka, przy czym uzasadnieniem tej 

inwestycji było zwiększenie pojemności retencyjnych na terenie gminy dla potrzeb kanalizacji deszczowej 

(planowano przebudowę ogólnospławnego systemu kanalizacyjnego na kanalizację rozdzielczą, 

z wyodrębnieniem ścieków bytowo-gospodarczych i ścieków opadowych). Z kolei Urząd Miasta Krakowa zlecił 

w 2011 r. opracowanie Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa. 

W dokumencie tym przewidziano również zadania inwestycyjne dotyczące poprawy zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego w zlewni Serafy (w granicach administracyjnych Krakowa). Ostatecznie rozwiązania 

przewidziane w powyższych dokumentach zostały wykorzystane w – obejmującym obszar całej zlewni – 

Programie zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie Serafy, opracowanym w 2011 r. na zlecenie 

Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Program ten (w wariancie przyjętym do 

realizacji) zakładał budowę pięciu zbiorników małej retencji na Serafie i Malinówce (dopływie Serafy), w gminach 

Kraków i Wieliczka. Należy zwrócić uwagę, że w procesie programowania zadań inwestycyjnych brały udział 

jednostki reprezentujące różne interesy. Nie wpłynęło to korzystnie na tempo opracowania kompleksowej 

koncepcji zabezpieczenia powodziowego w zlewni Serafy. Ponadto w celu realizacji przez Małopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie inwestycji przewidzianych w Programie konieczne będzie 

udostępnienie przez ww. gminy gruntów pod budowę zbiorników retencyjnych. 

Również cztery różne jednostki wydawały pozwolenia wodnoprawne na odprowadzane wód opadowych w zlewni 

Serafy, przy czym żadna z nich nie dokonywała oceny łącznego wpływu wydanych pozwoleń wodnoprawnych na 

możliwości odprowadzenia wód opadowych przy uwzględnieniu paramentów koryta Serafy (patrz pkt 3.3.5 

informacji). 

Kontrola wykazała również inne utrudnienia wynikające z rozproszenia kompetencji i niedoprecyzowanego 

zakresu zadań poszczególnych jednostek. Najważniejsze z nich przedstawiono w Załączniku nr 4 do informacji. 
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3.3.2. Monitorowanie zagrożeń powodziowych oraz skutków wystąpienia powodzi 
w zlewni Serafy 

Jednostki odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową w zlewni Serafy nie gromadziły 

i nie analizowały danych o powodziach i ich skutkach spowodowanych przez ten ciek wodny w celach 

planowania ochrony przed powodzią. 

Zarówno Urząd Miasta Krakowa, jak i Urząd Miasta i Gminy Wieliczka nie dysponowały pełnymi danymi 

o szkodach powodziowych spowodowanych przez poszczególne cieki wodne, w tym Serafę. Kontrolowane gminy 

nie dysponowały również informacjami na temat liczby, częstotliwości i przebiegu powodzi w zlewni Serafy22. 

Dane o szkodach w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, gospodarstwach domowych 

oraz w rolnictwie, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych lub niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

(w tym również powodzi), gromadzone były wg podziału administracyjnego, tj. dla obszaru całej gminy, 

bez uwzględnienia podziału na obszary zlewni poszczególnych cieków wodnych, a więc w sposób 

niezapewniający możliwości ustalenia źródła powodzi (szkody występowały w wyniku powodzi 

spowodowanych przez różne cieki wodne na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego). Ponadto 

oszacowane szkody mogły występować na skutek działania różnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 

np. deszczu nawalnego, powodzi, osunięcia się ziemi, co również uniemożliwiało dokładne określenie strat 

powodziowych. Szacowanie tych szkód prowadzone było na podstawie wytycznych poszczególnych resortów 

(rolnictwa oraz spraw wewnętrznych, a od 2011 r. administracji i cyfryzacji23). Istotny jest jednak fakt, 

że szacowanie szkód nie było prowadzone dla celów ochrony przeciwpowodziowej, lecz w ramach 

procesu ustalania wysokości i przyznawania dla poszczególnych jednostek środków z budżetu państwa 

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym powodzi. 

Z kolei administrator Serafy, którym jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 

posiadał jedynie dane o szkodach powodziowych zaistniałych w zarządzanej przez siebie infrastrukturze 

przeciwpowodziowej tej rzeki (m.in. wały i śluzy). Szkody te oszacowano w okresie 2004 r. – 2012 r. na kwotę 

2.377 tys. zł (nie podano danych o szkodach powodziowych w pozostałym okresie objętym kontrolą, tj. 2001 r. – 

2003 r.). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w ogóle nie posiadał danych o szkodach 

powodziowych w zlewni Serafy. 

                                                 
22 Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 pkt 27 ustawy Prawo wodne przez zlewnię rozumie się  obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy wód 

jest odprowadzany przez system strug, strumieni, potoków, rzek i kanałów do wybranego punktu biegu cieku. 

23 Zasady te uregulowane były m.in. w: 

 Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczących szacowania strat w gospodarstwach domowych w poszczególnych latach 
(np.: Wytyczne z 30 kwietnia 2010 r. – pismo znak BUSKŻ 5941-3-1/10 – w zakresie możliwości udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku 
powodzi do 6 tys. zł, Wytyczne z 27 maja 2010 r. – pismo SVS-1744/2010 – w zakresie możliwości udzielania pomocy na remont lub odbudowę 
budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego do 20 tys. zł, od 20 do 100 tys. zł, Wytyczne z 24 września 2010 r. – pismo BUSKŻ-III-5941-46/10 – 
w zakresie pomocy do 300 tys. zł), 

 Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących prac komisji powołanych przez wojewodów do szacowania strat w gospodarstwach rolnych 
i działach specjalnych produkcji rolnej (np.  Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód 
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, 
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun osunięcie się ziemi lub lawinę z dnia 24 kwietnia 2012 r.).  

 Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu 
terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, 

 Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego 
na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 
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Najlepiej poinformowaną jednostką w kwestii liczby powodzi w zlewni Serafy był Małopolski Urząd Wojewódzki 

w Krakowie. Według informacji przekazanych przez tę jednostkę24 lokalne powodzie spowodowane przez Serafę 

wystąpiły w latach 2001 – 2012 co najmniej dziesięciokrotnie. Dane pozyskane z Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie25 odnośnie działań tej jednostki w związku z powodziami występującymi 

w dolinie Serafy nie dawały pełnego obrazu na temat liczby negatywnych zdarzeń spowodowanych przez Serafę. 

Podkreślić również należy, że Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie nie dysponował pełnymi danymi 

o szkodach powodziowych w województwie małopolskim za lata 2001 r. – 2012 r. Dane te gromadzone były 

wg podziału administracyjnego (województwo, powiat, gmina) i dotyczyły strat powodziowych: w infrastrukturze 

komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz 

w rolnictwie. Nie obejmowały one jednak strat powodziowych w gospodarstwach domowych oraz strat 

powodziowych przedsiębiorców (za wyjątkiem 2010 r.26). 

Zdaniem NIK gromadzenie i analizowanie danych o liczbie i skutkach powodzi oraz przyczynach i przebiegu 

wezbrań powodziowych w układzie zlewni poszczególnych cieków wodnych powinno być jednym z elementów 

prowadzonej polityki ochrony przed powodzią i stanowić narzędzie wspomagające dla prognozowania możliwych 

zagrożeń powodziowych. Wyniki takich analiz powinny być również uwzględniane w ramach programowania 

zadań służących ochronie przeciwpowodziowej (w szczególności na etapie identyfikacji zagrożeń oraz 

przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści poszczególnych rozwiązań służących ochronie przed powodzią). 

Ponadto wnioski z przeprowadzanych analiz (np. w zakresie wrażliwości danego cieku wodnego na zjawiska 

pogodowe) byłyby również istotne dla organizacji systemu zarządzania kryzysowego. Powyższe stwierdzenia 

potwierdza również opinia powołanego przez NIK biegłego, w której w szczególności wskazano, że istotne 

wnioski na temat zagrożenia powodziowego należy czerpać z informacji dotyczących historycznych powodzi, ich 

zasięgu, skutków oraz strat powodziowych (Załącznik nr 1 do informacji, str. 52). 

NIK dostrzega również, że w funkcjonującym systemie ochrony przeciwpowodziowej nie stworzono 

mechanizmów zapewniających prawidłowe wykorzystanie danych o liczbie i skutkach powodzi dla celów 

planowania ochrony przed powodzią, w tym nie ustalono zasad ich gromadzenia i analizy oraz kompetencji 

poszczególnych organów w tym zakresie. Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku gromadzenia 

przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego danych w układzie zlewni poszczególnych cieków 

wodnych, a w strukturze organów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową nie wyznaczono organu, 

który byłby zobowiązany do gromadzenia i analizowania pełnych danych w ww. zakresie. Zdaniem NIK 

monitorowanie i analiza powyższych danych jest niezbędna w celu zapewnienia kompleksowego podejścia do 

zarządzania ryzykiem powodziowym27 i prawidłowej realizacji zadań z zakresu ochrony przed powodzią. 

                                                 
24 Informacje pozyskane w trybie art. 29 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK. 

25 Dane pozyskane w trybie wskazanym w przypisie nr 24. 

26 Dane o stratach powodziowych przedsiębiorców gromadzone były na podstawie art. 42 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835 ze zm.).   

27 Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 pkt 1b) ustawy Prawo wodne, celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych 
negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 
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3.3.3. Programowanie zadań w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej 
w zlewni Serafy 

Proces programowania zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na obszarze zlewni Serafy 

przebiegał w sposób długotrwały, a w latach 2001 – 2012 nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych 

służących poprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni Serafy. 

Lokalne powodzie spowodowane przez Serafę wystąpiły w latach 2001 – 2012 co najmniej dziesięciokrotnie, 

w tym aż pięciokrotnie miało to miejsce w 2010 r.28 Co więcej z ustaleń kontroli wynika, że problem zagrożenia 

powodziowego na rzece Serafie po raz pierwszy, szczególnie drastycznie ujawnił się podczas powodzi 1996 r., 

kiedy to oprócz zagrożenia powodzią ze strony Wisły powstała lokalna powódź w Bieżanowie spowodowana zbyt 

małą przepustowością zarówno rzeki Serafy, jak i niedrożnością rowów odwadniających i kanalizacji29. Pomimo 

tego w kontrolowanym okresie nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych koniecznych do poprawy 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni Serafy (nie licząc drobnych modernizacji i konserwacji). Przed 

2010 r. jednostki odpowiedzialne za ochronę przed powodzią opracowały różne dokumenty odnoszące się do 

zamierzeń inwestycyjnych dotyczących gospodarki wodnej w zlewni Serafy, jednak proces ten przebiegał 

w sposób nieskoordynowany, a proponowane rozwiązania miały charakter lokalny i nie rozwiązywały problemu 

zabezpieczenia przed powodzią w sposób kompleksowy (na obszarze całej zlewni Serafy). Wśród dokumentów 

tych znalazły się następujące opracowania: 

 Lokalny Plan Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla miasta Krakowa, przyjęty 

uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. – przewidziano w nim m.in. regulację rzeki Serafy; 

 Zasięg obszarów bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły oraz jej dopływów: 

Dłubni, Prądnika, Rudawy, Serafy oraz Wilgi w granicach administracyjnych Krakowa, wykonany w 2008 r. 

na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa za kwotę 66,2 tys. zł – opracowano mapy prezentujące przestrzenny 

zasięg stref zalewowych dla poszczególnych wód o prawdopodobieństwie przewyższenia Q1% i Q0,1%30; 

 Program Małej Retencji, przyjęty w 2004 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego – przewidziano w nim 

m.in. budowę zbiornika małej retencji na Serafie zlokalizowanego w Krakowie-Bieżanowie; 

 Koncepcja budowy zbiornika małej retencji na Serafie w miejscowości Wieliczka, opracowana w 2009 r. na 

zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka za kwotę 39,9 tys. zł – głównym celem tej inwestycji było 

zwiększenie pojemności retencyjnych na terenie gminy dla potrzeb kanalizacji opadowej. 

W 2011 r. na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa została opracowana, za kwotę 1.168,8 tys. zł, Koncepcja 

odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa. Przewidziano w niej również zadania 

inwestycyjne dotyczące poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni Serafy (w granicach 

administracyjnych Krakowa). Podkreślić jednak należy, że dopiero w 2011 r. – wspólne działania jednostek 

odpowiedzialnych za ochronę przed powodzią w zlewni Serafy – doprowadziły do powstania kompleksowej 

                                                 
28 Według informacji pozyskanych – w trybie art. 29 pkt 2 lit. f) ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli – z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

29 Informacje te wynikają z wyjaśnień złożonych w toku kontroli NIK przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury. 

30 Tzw. woda stuletnia (której prawdopodobieństwo wystąpienia w danym roku wynosi 1%)  i woda tysiącletnia (której prawdopodobieństwo wystąpienia 
w danym roku wynosi 0,1%). 
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koncepcji zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w tym rejonie, a intensyfikacja tych prac nastąpiła 

po powodzi z 2010 r., która w szczególności ujawniła nieskuteczność metod ochrony przeciwpowodziowej na 

tym terenie. W grudniu 2011 r., na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 

opracowany został za kwotę 196,8 tys. zł Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie Serafy 

m. Kraków, gm. Kraków, pow. Miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. Wielicki. 

Dokument ten zawierał różne warianty dotyczące możliwości zmniejszenia zagrożenia powodziowego w zlewni 

Serafy i wykonany został z uwzględnieniu wcześniejszych opracowań dotyczących zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego tego obszaru. Do realizacji wybrano wariant zakładający budowę pięciu zbiorników małej 

retencji na Serafie i Malinówce (dopływie Serafy), w gminach Kraków i Wieliczka. Szacunkowe koszty realizacji 

tych inwestycji obliczono na 70,2 mln zł. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie aktywnie 

uczestniczył w pozyskaniu źródeł finansowania budowy zaplanowanych zbiorników retencyjnych na Serafie, 

zgłaszając budowę zbiornika w Krakowie Bieżanowie do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007 – 2013, a pozostałych czterech zbiorników do Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej 

Wisły31.  

Jako przyczynę długotrwałego procesu programowania zadań z zakresu ochrony przed powodzią w zlewni 

Serafy wskazywano ograniczone środki finansowe na realizację tych zadań. Zdaniem NIK na powyższy stan 

miała również wpływ niewystarczająca realizacja – przez wszystkie jednostki odpowiedzialne za ochronę 

przeciwpowodziową – zadań z zakresu monitorowania zagrożeń powodziowych. Z ustaleń kontroli wynika, 

że potrzeba opracowania kompleksowej koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni Serafy nie 

wynikała ze szczegółowej analizy możliwych zagrożeń powodziowych, a dopiero kilkukrotne powodzie 

spowodowane w 2010 r. przez Serafę unaoczniły rezultaty braku stosownych działań „wyprzedzających”. 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zlewnia Serafy znajdowała się pod wpływem silnego rozwoju 

urbanizacyjnego. Spowodowało to zakłócenie procesu infiltracji wody deszczowej do gruntu. Trwała zabudowa 

stworzyła naturalne przeszkody w swobodnym odpływie wód opadowych, które najczęściej trafiają do kanalizacji 

burzowej, a dalej do wód powierzchniowych. Sytuacja taka prowadzi – w przypadku nadmiernych opadów – do 

niekontrolowanego podwyższenia poziomu wód Serafy. Dodatkowo, według powołanych przez NIK biegłych, na 

proces programowania inwestycji w zlewni Serafy, niekorzystnie wpłynęło niegromadzenie przez zarządzających 

gospodarką wodną danych o prognozie zmian w użytkowaniu terenu i jego zabudowie na podstawie dokumentów 

z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego (Załącznik nr 1 do informacji, str. 41). Powyższe 

czynniki nie pozwoliły na antycypację skutków uszczelnienia zlewni Serafy i wdrożenie mechanizmów 

przeciwdziałającym tym zdarzeniom.  

                                                 
31 Program ustanowiony na podstawie uchwały nr 151/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. Za jego realizację odpowiedzialny jest Pełnomocnik 

Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, którym ustanowiono Wojewodę Małopolskiego (na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią 
w dorzeczu górnej Wisły – Dz. U. Nr 184, poz. 1088). 

W założeniach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły zapisano, że określa on średniookresową strategię modernizacji systemu 
ochrony przed powodzią (w latach 2011 – 2030) i ma charakter ramowy dla poszczególnych rozwiązań w zakresie ochrony przed powodzią. Obejmuje on 
39 zintegrowanych zadań, w tym Ochronę przeciwpowodziową aglomeracji Kraków. Realizacja tego Programu uzależniona będzie od zapewnienia 
ciągłości finansowania zaplanowanych w nim zadań. Przewidziano, że w latach 2011 – 2030 łączne nakłady na jego realizację wyniosą 13.150 mln zł, 
z czego: 7.529 mln zł (57,3%) stanowić będą środki z funduszy Unii Europejskiej, 3.618 mln zł (27,5%) środki z budżetu państwa oraz 2.003 mln zł 
(15,2%) środki z funduszy ochrony środowiska. 
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Warto także podkreślić, że w żadnym z dokumentów dotyczących zabezpieczenia powodziowego w zlewni 

Serafy nie dokonano oszacowania realnych i potencjalnych strat powodziowych w tym obszarze, 

ani nie zawarto analizy kosztów i korzyści zaproponowanych wariantów rozwiązań. Ponadto w Programie 

zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie Serafy nie dokonano inwentaryzacji infrastruktury, 

budynków i liczby osób podlegających zagrożeniu powodziowemu. Powyższe ustalenia kontroli wyraźnie 

wskazują, że administracja wodna zlecając opracowanie kompleksowej koncepcji zabezpieczenia powodziowego 

w zlewni Serafy i dokonując jej odbioru nie dysponowała podstawowymi danymi wskazującymi na realizację 

celów zarządzania ryzykiem powodziowym32. Administrator Serafy posiadał jedynie dane o zarządzanej przez 

siebie infrastrukturze przeciwpowodziowej w zlewni tego cieku wodnego i dane o szkodach powodziowych 

występujących w tej infrastrukturze (patrz pkt. 3.3.2. informacji). Nie wiadomo natomiast było ile osób 

i gospodarstw domowych oraz jaka infrastruktura komunalna i o jakiej wartości będzie chroniona wskutek 

realizacji inwestycji wskazanych w Programie zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie Serafy. Dane 

te uzupełniono dopiero w związku z wymogami obowiązującymi na etapie zgłoszenia projektu do Programu 

ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Wskazano w nich w szczególności: liczbę osób chronionych 

w wyniku inwestycji (20.000), wartość chronionego mienia (82 mln zł), liczbę i rodzaj chronionych obiektów 

(690 budynków, infrastruktura miejska, budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej, drogi, mosty 

drogowe, linia kolejowa, strefa przemysłowa, wały przeciwpowodziowe, dwa obiekty zabytkowe). 

W kontrolowanym okresie organy administracji wodnej nie opracowały dokumentów planistycznych istotnych dla 

organizacji ochrony przeciwpowodziowej (planów ochrony przeciwpowodziowej)33. Zdaniem NIK istotnym 

ograniczeniem dla skuteczności funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej – szczególnie 

w warunkach braku ww. dokumentów planistycznych – było nieustanowienie prawnego wymogu opracowania 

planu (koncepcji) ochrony przeciwpowodziowej na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego (zwłaszcza 

gmin). Plan ten powinien służyć realizacji strategii zapobiegania oraz zmniejszania skutków powodzi i określać 

w szczególności zadania służące podniesieniu poziomu ochrony przeciwpowodziowej. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa na organ wykonawczy gminy oraz na starostę został nałożony obowiązek opracowania planu 

operacyjnego ochrony przed powodzią (odpowiednio art. 31a ustawy o samorządzie gminnym i art. 34 ust. 1a 

ustawy o samorządzie powiatowym). Przepis ten nie określa, jakie elementy taki plan powinien zawierać i jakim 

celom ma służyć. Niemniej jednak nazwa tego planu oraz wskazanie obowiązku jego opracowania w jednym 

przepisie z obowiązkiem dotyczącym ogłaszania/odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego może 

sugerować, że dokument ten odnosić się ma do działań bieżących w przypadku wystąpienia powodzi. 

Potwierdzają to zarówno wyniki obecnej kontroli NIK (w trzech jednostkach zobowiązanych do sporządzenia 

takiego planu), jak i kontroli nr P/09/143 przeprowadzonej w 2009 r. w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 

                                                 
32 Patrz przypis nr 26. 

33 W informacji NIK o wynikach kontroli nr P/11/109 – Wykonywanie wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej zapisano w szczególności, że pomimo istnienia obowiązku od dnia 1 stycznia 2002 r. 
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nie opracował natomiast projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom 
suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, a dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej nie opracowali 
projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionów wodnych. Wskazano także, że brak powyższych dokumentów mógł stwarzać zagrożenie 
między innymi dla sprawnej organizacji ochrony przed powodzią. 
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w województwie małopolskim i świętokrzyskim (w siedmiu jednostkach). Sporządzone przez kontrolowane 

jednostki plany operacyjne ochrony przed powodzią ukierunkowane były na działania, które należy podjąć 

w trakcie wystąpienia powodzi (prowadzenie akcji ratunkowej) i stanowiły część systemu zarządzania 

kryzysowego. W żadnym z tych dokumentów nie wskazano danych historycznych o występujących powodziach, 

ich skutkach i przyczynach, a także nie ustalono zakresu możliwych działań i rozwiązań w celu zapobiegania 

i ograniczania strat powodziowych w gospodarstwach domowych i gospodarstwach rolnych położonych 

w granicach administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz w zarządzanej przez te jednostki 

infrastrukturze komunalnej. Należy zwrócić uwagę, że NIK, w informacji o wynikach kontroli P/09/143 Ochrony 

przeciwpowodziowej w województwie małopolskim i świętokrzyskim, wskazała zasady dobrej praktyki 

w opracowywaniu planów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, służących zapobieganiu i zmniejszaniu 

skutków powodzi. Zgodnie z tymi wskazówkami plan taki powinien zawierać następujące elementy: identyfikację 

zagrożeń, ustalenie celów planu ograniczenia skutków powodzi, ustalenie zakresu możliwych działań i rozwiązań, 

analizę kosztów i korzyści poszczególnych rozwiązań, wybór najlepszych rozwiązań dla poszczególnych 

obszarów zagrożeń, ocenę oddziaływania przyjętych rozwiązań. 

Nowelizacja ustawy Prawo wodne z dniem 18 marca 2011 r. wprowadziła odmienne zasady planowania ochrony 

przed powodzią. Studia ochrony przeciwpowodziowej zastąpione zostały mapami zagrożenia powodziowego, 

sporządzanymi dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie 

ryzyka powodziowego. Dla obszarów dorzeczy oraz dla regionów wodnych przygotowuje się, na podstawie map 

zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, plany zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Za sporządzenie tych dokumentów odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a w przypadku 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych – dyrektorzy regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej (nowe zasady planowania ochrony przed powodzią określone zostały w Dziale VA ustawy 

Prawo wodne). Zaznaczyć jednak należy, że dokumenty te nie obejmą wszystkich cieków wodnych na obszarze 

kraju. Przypadek Serafy obrazuje, że wprowadzenie nowych zasad w planowaniu ochrony przed powodzią 

nie wpłynie na zmianę sposobu zarządzania ryzykiem powodziowym w zlewni tego cieku wodnego. 

Ze wstępnej oceny ryzyka powodziowego wynika, bowiem, że Serafa nie została zakwalifikowana do 

opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego34. 

Warto także podkreślić, że według powołanego przez NIK biegłego nie zostały opracowane szczegółowe zasady 

zapewniające konsekwentną budowę koncepcji zabezpieczenia przed powodzią, przy zachowaniu ciągłości 

informacji i danych bazowych z poprzednich opracowań w tym zakresie. Skutkowało to tym, że w opracowaniach 

koncepcyjnych dotyczących zlewni Serafy wykorzystano różne bazowe dane opadowe i hydrologiczne oraz dane 

odnośnie warunków hydraulicznych w ujściowym odcinku Serafy, a także zastosowano różne metody 

obliczeniowe. Biegły zaznaczył również, że nie został ustalony standard metodyczny i formalny opracowania 

                                                 
34 Na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (www.kzgw.gov.pl) zamieszczono, sporządzony w grudniu 2011 r., ostateczny raport 

z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego wraz z załącznikami. W raporcie tym wskazano w szczególności, że Opracowanie wstępnej oceny 
ryzyka powodziowego (WORP) ma na celu oszacowanie skali zagrożenia powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz identyfikację znaczącego ryzyka 
powodziowego na tych obszarach. Informacje te posłużyły do wskazania odcinków rzek, dla których zostaną opracowane mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. W części VI.4. tego raportu znajduje się zestawienie rzek, które nie zostały zakwalifikowane do 
opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Wymieniono wśród nich Serafę (poz. 104 w tabeli nr 11.8). 

http://www.kzgw.gov.pl/
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koncepcji szczegółowych – w odniesieniu do zakresu tych koncepcji oraz poziomu informacji wstępnych 

i wynikowych w tych dokumentach – zapewniający porównywalność rozwiązań na kolejnych etapach ich budowy, 

a także spójność tych rozwiązań w różnych obszarach dorzecza. W opinii biegłego problem ten wymaga pilnego 

rozwiązania, ponieważ w warunkach braku takich zaleceń i standardów będziemy nieprawidłowo oceniać koszty 

w stosunku do korzyści, budować rozwiązania lokalne w miejsce kompleksowych lub przewymiarowane bądź 

niedoszacowane, co w rezultacie skutkować będzie nieprawidłowo wykorzystanymi środkami publicznymi. 

Ponadto, w swojej opinii biegły potwierdził, że przyjęty kierunek zabezpieczenia przed powodzią w zlewni Serafy 

jest prawidłowy. Konsekwencją braku ww. standardów były jednak – według opinii biegłego – uchybienia 

Programu zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie Serafy, które mogą utrudnić wykorzystanie tego 

dokumentu w realizacji zadań inwestycyjnych. W zaleceniach biegły wskazał na konieczność usunięcia tych 

mankamentów na etapie opracowywania projektu budowlanego (szczegóły w Załączniku nr 1, str. 51 – 58).  

3.3.4. Bieżące utrzymanie wód Serafy i urządzeń wodnych służących ochronie 
przeciwpowodziowej 

Zadania z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych służących ochronie przed powodzią 

w zlewni Serafy wykonywane były w ograniczonym zakresie. Miało to wpływ na wzrost zagrożenia 

powodziowego w tym rejonie. 

Utrzymanie wód stanowi obowiązek ich właściciela (art. 21 ust. 1 ustawy Prawo wodne), którym w przypadku 

Serafy jest Województwo Małopolskie. W jego imieniu Serafą administruje Małopolski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub 

odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych 

w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wód 

(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo wodne).  

Według danych przedstawionych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zlewnia Serafy 

obejmuje powierzchnię 72 km2 z siecią rzeczną o długości 94 km35. W latach 2001 – 2002 oraz 2004 – 2006 nie 

były realizowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zadania dotyczące bieżącego 

utrzymania wód i urządzeń wodnych służących ochronie przed powodzią w zlewni Serafy, a w okresie 2009 – 

2011 bieżącą konserwacją nie była objęta cała zlewnia Serafy. Ponadto w latach 2010 – 2012 wystąpiły 

przypadki niewykonywania prac na wałach przeciwpowodziowych, które zakwalifikowano jako konieczne roboty 

konserwacyjno-remontowe. Ustalone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły nieprzeprowadzania co najmniej 

raz na pięć lat – wymaganych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane36 

– kontroli stanu technicznego 13,414 km obwałowań na rzece Serafie i jej dopływach, tj. 85% obwałowań 

w zlewni tego cieku wodnego ujętych w ewidencji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Krakowie. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi 

                                                 
35 W administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (na dzień 31 grudnia 2011 r.) znajdowało się 3.688,4 km cieków 

naturalnych, w tym 1.543,2 km uregulowanych. 

36 Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
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wykroczenie określone w art. 93 pkt 8 w związku z art. 94 tej ustawy. O fakcie tym powiadomiono Małopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Zaznaczyć jednak należy, że w porównaniu do 

ustaleń kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2009 r., prawie pięciokrotnie wzrosła łączna długość wałów 

objętych obowiązkowymi badaniami stanu technicznego. 

Przyczyną powyższego stanu był niewystarczający poziom finansowania z budżetu państwa zadań związanych 

z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Według szacunków Małopolskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie wysokość nakładów finansowych na realizację zadań 

w powyższym zakresie, na przestrzeni ostatnich pięciu lat, wynosiła około 14% faktycznych potrzeb. 

Niedofinansowanie zadań gospodarki wodnej, w tym utrzymania wód i urządzeń wodnych, ogranicza możliwości 

zapewnienia swobodnego spływu wód powierzchniowych i zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia awarii tych 

urządzeń, co w konsekwencji powoduje wzrost zagrożenia powodziowego. 

Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód Serafy (na części długości tego cieku wodnego w granicach 

administracyjnych miasta Krakowa) wykonywane były również przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej 

w Krakowie. Zadania te realizowane były na podstawie porozumienia z dnia 22 czerwca 2004 r., zawartego 

pomiędzy gminą Kraków a Województwem Małopolskim, w sprawie przystąpienia do współpracy oraz 

współfinansowania zadań bieżących związanych z utrzymaniem cieków naturalnych przepływających 

w granicach gminy miejskiej Kraków dla ochrony przeciwpowodziowej jej terenów. Celem porozumienia było 

podjęcie wspólnych działań dla ochrony przeciwpowodziowej gminy miejskiej Kraków poprzez zapewnienie 

swobodnego spływu wód powodziowych oraz zabezpieczenia potrzeb w zakresie zapewnienia odbioru i spływu 

wód opadowych z odwodnienia zurbanizowanych terenów miejskich. Zdaniem NIK przyjęcie do realizacji przez 

gminę Kraków zadań związanych z bieżącym utrzymaniem niektórych cieków wodnych w granicach 

administracyjnych miasta Krakowa (w tym Serafy), sprzyjało poprawie ochrony przeciwpowodziowej na tych 

terenach i mieściło się w zadaniach określonych w art. 88a ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz art. 4 ust. 1 pkt 16 

ustawy o samorządzie powiatowym i art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym. Równocześnie NIK 

zwróciła uwagę, że nie zostały stworzone ramy prawne do przekazania przez właściciela wód innym podmiotom 

obowiązków z zakresu bieżącego utrzymania cieków wodnych. 

W latach 2001 – 2012 (I połowa) łączne wydatki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w zlewni Serafy 

(obu ww. jednostek) wyniosły 600 tys. zł. Zaledwie 5% tych nakładów (30 tys. zł) poniesiono w ciągu pierwszych 

6 lat tego okresu. Pozostałe 95% wydatków (570 tys. zł) zrealizowano w okresie 2007 – 2012 (I półrocze). 

Równocześnie w okresie objętym kontrolą Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 

wydatkował na usuwanie szkód powodziowych w zarządzanej przez siebie infrastrukturze przeciwpowodziowej 

rzeki Serafa (m.in. wały i śluzy) 1.241 tys. zł, tj. ponad 200% środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie 

tego cieku wodnego. Potwierdza to negatywny wpływ niedofinansowania zadań w zakresie bieżącego utrzymania 

wód i urządzeń wodnych. Warto jednak podkreślić, że w ostatecznym rozrachunku środki publiczne i tak są 

wydatkowane – tylko, że zamiast na przeciwdziałanie powodzi to na likwidację jej skutków. Dane dotyczące 
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wydatków m.in. na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w zlewni Serafy przedstawiono na fotografiach 

zamieszczonym poniżej. 

 

 

Wykres nr 1: Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w zlewni Serafy 

 

Źródło: analiza własna NIK 

 

 

Istotnym czynnikiem dla poziomu bezpieczeństwa powodziowego jest częstotliwość prowadzonych działań 

w zakresie bieżącego utrzymania wód oraz objęcie nimi całego obszaru zlewni danego cieku wodnego. 

Wykaszanie skarp, profilowanie dna, likwidacja zatorów i zanieczyszczeń znacznie poprawiają możliwości 

swobodnego spływu wód powierzchniowych, zmniejszając tym samym ryzyko powodziowe. Niemniej jednak 

jeżeli działania te nie są prowadzone na całej długości cieku wodnego to mogą mieć odmienny skutek. 

Udrożnienie koryta na danym odcinku przyspieszy spływ w tej części cieku wodnego. Natomiast na odcinku, który 

znajduje się w dalszej części biegu rzeki, ale nie jest objęty konserwacją przepustowość taka będzie 

ograniczona, co może doprowadzić do wystąpienia wód z koryta i zalań okolicznych terenów. Ograniczone środki 

jakimi dysponował Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie nie pozwalały na realizację 

powyższych zadań w całej zlewni na odpowiednim poziomie. Z kolei Zarząd Infrastruktury Komunalnej 

i Transportu w Krakowie na bieżąco utrzymywał wody Serafy, na części jej długości w granicach 

administracyjnych Krakowa. Różnice w efektach opisywanych działań tych jednostek przedstawiono na 

poniższym rysunku. 
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Rysunek nr 2: Dokumentacja fotograficzna w zakresie bieżącego utrzymania wód Serafy 
   

  
Serafa – ul. Zamłynie w Krakowie (odcinek w urzymaniu MZMiUW) Serafa – ul. Zamłynie w Krakowie (odcinek w utrzymaniu ZIKiT) 

 

  
Serafa – przejście pod drogą S7(odcinek w urzymaniu MZMiUW) Serafa – ul. Złocieniowa w Krakowie (odcinek w utrzymaniu ZIKiT) 

 
Źródło: dokumentacja własna NIK 

 

3.3.5. Proces wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód 
opadowych w zlewni Serafy 

Kontrola prowadzona na przykładzie rzeki Serafy wykazała, że w procesie wydawania pozwoleń 

wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych nie przewidziano mechanizmów ograniczających 

ryzyko powodziowe. 

Organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych zostały wskazane w art. 140 ustawy Prawo wodne. 

W przypadku zlewni Serafy, w okresie 2001 – 2012 (I półrocze) udzielonych zostało 206 pozwoleń 

wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych. Pozwolenia te wydawane były przez pięć różnych organów 

(obecnie właściwe w tym zakresie są cztery organy). Liczbę tych pozwoleń wg organów wydających 

przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Wykres nr 2: Liczba pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z obszaru zlewni Serafy, wydanych przez 
wszystkie organy w latach 2001 – 2012 (I półrocze) 

 

Źródło: analiza własna NIK 

 

 

Wyniki kontroli wykazały, że pozwolenia wodnoprawne wydawane były przy spełnieniu wymogów określonych 

w ustawie Prawo wodne. Stwierdzono jednak, że obowiązujące zasady prowadzenia postępowań 

administracyjnych w powyższych sprawach nie określają sposobu ustalania wpływu gospodarki wodnej zakładu 

na wody powierzchniowe i podziemne. Wynika to przede wszystkim z braku standardu metodycznego 

sporządzania operatów wodnoprawnych. Przepisy ustawy Prawo wodne wskazują jedynie, jakie elementy 

powinien zawierać operat wodnoprawny (art. 132 ustawy Prawo wodne), nie określając m.in. szczegółowych 

zasad dokonywania obliczeń ilości odprowadzanych wód opadowych oraz zasad ustalania przepustowości 

odbiornika tych wód. Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa powodziowego ma również organizacja procesu 

wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych. Pozwolenia te, zarówno w zlewni 

Serafy, jak i w przypadku innych cieków wodnych, wydawane są przez kilka niezależnych organów, ale żaden 

z nich nie ma obowiązku wzięcia pod uwagę pozwoleń wydawanych przez inne organy (w szczególności 

wynikających z tych pozwoleń ilości wód opadowych oraz oceny możliwości ich przyjęcia przez ciek wodny). 

Podkreślić należy, że pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych wydawane są w ramach 

prowadzonych procesów inwestycyjnych, które prowadzą do uszczelnienia zlewni danego cieku wodnego i tym 

samym wpływają na zmianę naturalnych warunków spływu wód opadowych. Uszczelnienie zlewni zmniejsza 

naturalne zdolności retencyjne gleby i powoduje przyspieszenie spływu wód opadowych. Tym samym wody 

opadowe szybciej i w większej ilości trafiają do odbiornika końcowego, co w konsekwencji może prowadzić do 

niekontrolowanego podwyższenia poziomu wód w rzece. Zdaniem NIK opisane powyżej uwarunkowania 

nie sprzyjają zmniejszeniu ryzyka powodziowego. 
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Powyższą ocenę potwierdził powołany przez NIK biegły wskazując w swojej opinii m.in., że obowiązująca 

procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych przyczynia się do wzrostu zagrożenia powodziowego. 

W przypadku zlewni Serafy wzrost tego zagrożenia wynikał ze stosowania w zbyt małym zakresie urządzeń do 

retencjonowania wód opadowych, a dodatkowo zaprojektowane odwodnienia na zbyt mały opad miarodajny 

miały w wielu miejscach za małą przepustowość i w przypadku deszczów nawalnych powodowały podtopienia 

terenów przyległych. Ponadto, biegły wskazał, że w ramach obowiązującej procedury wydawania pozwoleń 

wodnoprawnych dopuszczono do stosowania zróżnicowanych metod szacowania wielkości spływu wód 

opadowych oraz obliczania parametrów odpływu tych wód poprzez ich odbiorniki, a w procesie wydawania 

pozwoleń wodnoprawnych nie uwzględnia się istniejących zrzutów wód opadowych37 (Załącznik nr 1 do 

informacji, str. 44 – 50). 

Obecne uregulowania prawne nie zapewniają również możliwości skutecznego wykorzystania – w procesie 

gospodarowania wodami opadowymi – instrumentów nadrzędnych nad pozwoleniami wodnoprawnymi. 

Pozwolenia te nie mogą naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza lub ustaleń 

warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni (art. 125 pkt 1 ustawy 

Prawo wodne). Wydaje się zatem, że najbardziej odpowiednimi dokumentami do ustalenia szczególnych 

warunków gospodarowania wodami w zlewni Serafy (w tym również ogólnych zaleceń w zakresie retencji wód 

opadowych) są warunki korzystania wód regionu wodnego, a najlepiej warunki korzystania z wód zlewni. 

Dokumenty te ustala, w drodze aktu prawa miejscowego, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej, kierując się ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 120 ust. 1 ustawy 

Prawo wodne). Z kolei plan ten opracowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (art. 90 ust. 1 pkt 1a 

ww. ustawy). Podkreślić jednak należy, że warunki korzystania z wód zlewni sporządza się dla obszarów, 

dla których w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest konieczne określenie 

szczegółowych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości, w celu osiągnięcia dobrego 

stanu wód (art. 116 ustawy Prawo wodne). Powyższy sposób opracowywania wymienionych dokumentów 

w planowaniu gospodarowania wodami nie zapewnia możliwości kształtowania zasad zarządzania wodami 

opadowymi, zwłaszcza w przypadku cieków wodnych administrowanych przez wojewódzkie zarządy melioracji 

wodnych. Przede wszystkim należy zauważyć, że opracowywane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie warunki korzystania z wód regionu wodnego wprowadzają zasady dotyczące 

użytkowania wód w celu uzyskania dobrego stanu wód i ukierunkowane są na te elementy, które mogą wpłynąć 

na stan wód, a wody opadowe nie mają istotnego wpływu na stan jakości wód w regionie wodnym. Z kolei 

dokumenty planistyczne sporządzone przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nie wskazują na 

konieczność opracowania warunków korzystania z wód zlewni Serafy. Niemniej jednak, nawet w sytuacji gdyby 

taki obowiązek istniał, to za jego sporządzenie odpowiedzialny byłby Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

                                                 
37 Opinię powyższą biegły sformułował na podstawie szczegółowej analizy 32 operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę wydania pozwoleń 

wodnoprawnych w zlewni Serafy. Pozwolenia te zostały wyselekcjonowane przez biegłego z bazy pozwoleń wodnoprawnych wydanych w zlewni Serafy, 
którą przygotowali kontrolerzy NIK na podstawie danych z katastru wodnego prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Ponadto, do wydania opinii w powyższym zakresie biegły wykorzystał dane dotyczące struktury sieci rzeczno-kanalizacyjnej w zlewni Serafy oraz dane 
meteorologiczne o wysokości opadu pochodzące z Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego 
w Krakowie. 
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Wodnej w Krakowie. Zauważyć jednak należy, że w przypadku zlewni Serafy, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Krakowie nie prowadził analiz w zakresie zagrożenia powodziowego ze strony Serafy i nie posiadał 

wiedzy na temat jej przepustowości i stopnia uszczelnienia zlewni tego cieku wodnego. W ostatecznym 

rozrachunku administrator Serafy (tj. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie) nie jest 

uprawniony do określenia ogólnych warunków dotyczących gospodarowania wodami opadowymi, które powinny 

obowiązywać przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych w tym zakresie. 

3.3.6. Straty powodziowe i środki budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej 

O nieskuteczności systemu ochrony przeciwpowodziowej świadczy wzrastająca wysokość strat 

powodziowych i wzrost wydatków z budżetu państwa na ich usuwanie.  

W okresie 2001 – 2012 straty powodziowe w województwie małopolskim wyniosły 5.838 mln zł, w tym aż 71,6% 

tych strat (4.180 mln zł) wystąpiło w okresie ostatnich sześciu lat. Zaznaczyć jednak należy, że dane te nie są 

pełne i nie obejmują strat powodziowych w gospodarstwach domowych oraz strat powodziowych przedsiębiorców 

za wyjątkiem 2010 r. (opisano to w pkt 3.3.2. informacji). Do usuwania skutków powodzi w coraz większym 

stopniu angażowane są środki z budżetu państwa. W okresie od 2001 r. do 2012 r., w województwie małopolskim 

na ten cel wydatkowano 1.790 mln zł, w tym 1.474 mln zł (82%) w ciągu ostatnich sześciu lat. Wysokość strat 

powodziowych w województwie małopolskim oraz środków z budżetu państwa na ich usuwanie przedstawiono na 

poniższym wykresie.  

 
 

Wykres nr 3: Straty powodziowe i środki z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w województwie 
małopolskim 

 
Źródło: dane przekazane przez Wojewodę Małopolskiego wg stanu na 25 września 2012 r.  
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Przedstawioną powyżej tendencję dodatkowo pogłębia dysproporcja w podziale środków z rezerwy celowej 

budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, 

w tym głównie powodzi. Od 2005 r. na realizację w Małopolsce zadań w powyższym zakresie przyznano z rezerw 

celowych budżetu państwa 1.910 mln zł, w tym tylko 17,3% (330 mln zł) stanowiły środki na przeciwdziałanie 

klęskom żywiołowym. Zasady podziału środków na usuwanie szkód powodziowych regulowały wytyczne wydane 

przez właściwych ministrów (szczegóły w pkt 3.3.2. informacji). Brak jest jednak szczegółowych zasad podziału 

środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, w powiązaniu 

z realizacją spójnej i kompleksowej polityki kształtowania i wzmacniania potencjału ochrony przed powodzią, 

która powinna w dłuższej perspektywie czasowej prowadzić do zmniejszenia rozmiaru występujących szkód 

powodziowych. Proporcje podziału środków z rezerw celowych budżetu państwa na zadania związane 

z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przedstawiono na poniższym wykresie oraz 

w Załączniku nr 6 do informacji. 

 

  
Wykres nr 4: Zwiększenia wydatków w części 85/12 – województwo małopolskie środkami przeniesionymi z rezerw celowych 
budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

 
 

Źródło: analiza własna NIK na podstawie danych zgromadzonych w toku kontroli wykonania budżetu państwa w cz. 85/12 za poszczególne la ta  

 

Niewystarczający poziom finansowania zadań o charakterze ochronnym (modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

przeciwpowodziowej) można zobrazować na przykładzie Programu Małej Retencji, przyjętego w 2004 r. przez 

Sejmik Województwa Małopolskiego. W programie tym wskazano m.in., że województwo małopolskie jest 

obszarem szczególnie zagrożonym powodzią, a retencjonowanie wody i ochrona przed powodzią to podstawowe 

zadania zbiorników małej retencji38. W założeniach Programu przewidziano m.in. lokalizację i budowę 

                                                 
38 Należy zwrócić uwagę, że w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2001 – 2006 wskazano w szczególności, iż łączna pojemność 

zbiorników retencyjnych na terenie Małopolski wynosi ok. 600 hm3, co pokrywa 7% potrzeb. Pojemność powodziowa w zbiornikach, wynosząca łącznie 
ok. 180 hm3, pozwala na obniżenie kulminacyjnej fali powodziowej i redukcję przepływu powodziowego o ok. 25%. Jest to zdecydowanie za mało 
w stosunku do potrzeb. 
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65 zbiorników małej retencji. Ustalenia kontroli wykazały, że do 30 listopada 2012 r. nie powstał żaden 

z przewidzianych w Programie obiektów małej retencji (rozpoczęto przygotowania do realizacji trzech inwestycji). 

Wskazać należy, że powyższy problem nie dotyczy wyłącznie Małopolski. Stan ogólnego niedofinansowania 

zadań z zakresu gospodarki wodnej wynika również z przedłożonej Sejmowi informacji Ministra Środowiska 

o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2010 – 2011 (w ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 4 

ust. 2 ustawy Prawo wodne). W informacji tej podano m.in., że w latach 2010 – 2011 nie nastąpił znaczący 

przyrost pojemności zbiorników retencyjnych. Łączna objętość zmagazynowanej wody w istniejących zbiornikach 

wynosi ok. 4 mld m3, co stanowi niespełna 6% objętości średniego rocznego odpływu z wielolecia i nie daje pełnej 

możliwości ochrony przed powodzią i suszą. Ponadto zapisano w niej, że na utrzymanie wód i urządzeń wodnych 

będących w administracji regionalnych zarządów gospodarki wodnej przeznaczono 110 mln zł w 2010 r.  

i 94 mln zł w 2011 r., przy potrzebach w tym zakresie oszacowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

na ok. 700 mln rocznie (z wyłączeniem kosztów likwidacji skutków powodzi). Zatem wydatki te pokryły zaledwie 

od 13,5% do 15,7% potrzeb. Podobny problem występował w przypadku zadań realizowanych przez 

wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. W 2011 r. jednostki te – na utrzymanie wód i urządzeń 

wodnych, w tym melioracje wodne – wydatkowały 446 mln zł, przy potrzebach oszacowanych na poziomie  

900 mln rocznie, przy czym zaledwie 23,3% tych wydatków sfinansowano środkami pochodzącymi z budżetu 

państwa. W dokumencie powyższym zapisano również, że wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną w 2010 r. 

wyniosły 3.565 mln zł, w tym 441 mln zł (12,4%) na zbiorniki i stopnie wodne, 373 mln zł (10,5%) na obwałowania 

przeciwpowodziowe oraz 223 mln zł (6,3%) na regulację i zabudowę rzek oraz potoków górskich. Największe 

wydatki zrealizowano na zadania dotyczące ujęć i doprowadzenia wody (1.798 mln zł – 50,4%) oraz budowę 

i modernizację stacji uzdatniania wody (709 mln zł – 19,9%). Ponadto podano, że z rezerwy celowej budżetu 

państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w latach 2010 – 2011 przekazano na 

zadania związane z gospodarką wodną 516 mln zł, z czego:  

- 399 mln (77,3%) na zadania związane z usuwaniem szkód powodziowych w urządzeniach melioracji wodnych 

podstawowych realizowane przez samorządy województw, 

- 117 mln (22,7%) na zdania interwencyjne związane z zabezpieczeniem powodziowym realizowane przez 

regionalne zarządy gospodarki wodnej (w tym również na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).  

Na uwagę zasługuje, że zadania z zakresu ochrony przed powodzią dofinansowywane są także z rezerwy 

celowej budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. Zaledwie 12,8% środków 

(42 mln zł) z tej rezerwy przyznanych na przeciwdziałanie w Małopolsce skutkom klęsk żywiołowych w latach 

2005 – 2012 zostało uruchomionych w I półroczu danego roku budżetowego. Pozostałe środki (288 mln zł) 

uruchomiono dopiero w II połowie roku budżetowego, z czego 68,4% (226 mln zł) w III kwartale, a 18,8% 

(62 mln zł) w IV kwartale.  

Późne uruchamianie środków z budżetu państwa znacznie ogranicza możliwość realizacji zadań inwestycyjnych 

do końca danego roku budżetowego. Strukturę okresową podziału środków z rezerw celowych budżetu państwa 
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na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w województwie małopolskim przedstawiono na poniższym 

wykresie oraz w Załączniku nr 6 do informacji. 

 

 

Wykres nr 5: Struktura okresowa podziału środków z rezerw celowych przeniesionych do części 85/12 – województwo 
małopolskie na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w latach 2005 – 2012  

 
 

Źródło: analiza własna NIK na podstawie danych zgromadzonych w toku kontroli wykonania budżetu państwa w cz. 85/12 za poszczególne la ta  

 

 

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, w tym również skutkom powodzi, z definicji powinno polegać na 

podejmowaniu działań „wyprzedzających” (tzn. zanim nastąpi zdarzenie), które nie dopuszczą lub ograniczą 

negatywne skutki tej klęski. Przedstawione powyżej dane jednoznacznie wskazują, że środki publiczne 

wydatkowane są przede wszystkim na usuwanie skutków powodzi, a nie na walkę z jej przyczynami. Tym samym 

nie wzmacnia się potencjału ochrony przed powodzią i nie ogranicza ryzyka powodziowego w przyszłości. W tym 

kontekście nie są również zachowane zasady gospodarnego wykorzystania środków publicznych.  

3.3.7. Realizacja obowiązków w zakresie opracowania studium ochrony 
przeciwpowodziowej 

Funkcjonowanie sytemu ochrony przeciwpowodziowej ograniczone było na skutek niepełnej realizacji 

przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej obowiązku opracowania podstawowej 

dokumentacji służącej planowaniu ochrony przed powodzią, tj. studiów ochrony przeciwpowodziowej39. 

Zgodnie z obowiązującymi do dnia 17 marca 2011 r. przepisami ustawy Prawo wodne, w dokumentach tych 

należało ustalić granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania i kierunki 

ochrony przed powodzią oraz dokonać podziału obszarów m.in. na obszary bezpośredniego zagrożenia 

powodzią i obszary potencjalnego zagrożenia powodzią. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2011 r. 

(nr P/11/109) wykazały, że pomimo obowiązków wynikających z art. 92 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne żaden 

                                                 
39 Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 17 marca 2011 r. 
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z siedmiu dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej nie opracował studiów ochrony 

przeciwpowodziowej (o których mowa w art. 79 ust. 2 tej ustawy) dla wszystkich obszarów w zarządzanych 

regionach wodnych40.  

Problem ten dotyczył również zlewni Serafy. Opracowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie studia ochrony przeciwpowodziowej oraz studia dla obszarów nieobwałowanych (przed 

dniem 30 lipca 2005 r.) obejmowały 75,6% łącznej powierzchni terenu administrowanego przez tę jednostkę. 

Nie zostało jednak sporządzone studium ochrony przeciwpowodziowej dla Wisły z pozostałymi dopływami, w tym 

Serafą. Niedopełnienie tego obowiązku ma również negatywne konsekwencje dla obecnej sytuacji, ponieważ 

sporządzone studia ochrony przeciwpowodziowej, mimo uchylenia z dniem 18 marca 2011 r. przepisów 

stanowiących podstawę ich opracowania, zachowują swoją ważność do dnia sporządzenia map zagrożenia 

powodziowego41. Ma to również istotne znaczenie dla kształtowania zasad zagospodarowania terenów 

zagrożonych powodzią, ponieważ obszary określone w studiach ochrony przeciwpowodziowej należy uwzględnić 

w dokumentach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego42. 

Podkreślić należy, że nie zostały zapewnione odpowiednie warunki, w tym środki finansowe z budżetu państwa, 

do pełnej realizacji zadań w powyższym zakresie. Tylko w 23% wydatki na sporządzenie studiów ochrony 

przeciwpowodziowej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie sfinansowane 

zostały środkami z budżetu państwa. W pozostałym zakresie (77%) wydatki te sfinansowano środkami z innych 

źródeł, o które wymieniona jednostka każdorazowo aplikowała z własnej inicjatywy. 

Nowelizacja ustawy Prawo wodne z dniem 18 marca 2011 r. wprowadziła nowe zasady planowania ochrony 

przed powodzią jednak w przypadku Serafy nie wpłyną one na zmianę sposobu zarządzania ryzykiem 

powodziowym w zlewni tego cieku wodnego (szczegóły przedstawiono w pkt 3.3.3. informacji, str. 19).  

                                                 
40 Wyniki tej kontroli przedstawiono w Informacji NIK o wynikach kontroli wykonywania wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Nr ewid. 12/2012/P11109/KSI), opublikowanej w lipcu 2012 r. 
Na stronie 21 tej informacji zapisano m.in., że: W pięciu z siedmiu badanych rzgw (w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu), 
pomimo obowiązku wynikającego z art. 92 ust. 3 pkt 5 ustawy – Prawo wodne, nie opracowano kompletnych studiów ochrony przeciwpowodziowej 
w regionach wodnych, objętych ich właściwością, a opracowane studia w większości nie wypełniały wymogów art. 79 ust. 2, 3 i 4 ustawy − Prawo wodne. 
W RZGW w Gdańsku i RZGW w Gliwicach nie podjęto działań dla opracowania studiów ochrony przeciwpowodziowej. Wprawdzie powyższe RZGW 
posiadały wykonane w latach 2003−2006 opracowania, wyznaczające między innymi obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, uwzględniające 
częstotliwość występowania powodzi, jednak nie zawierały one elementów studium wymaganych art. 79 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, np. kierunków 
ochrony przed powodzią. 

41 Zgodnie z postanowieniami art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, 
poz. 159) studium ochrony przeciwpowodziowej, sporządzone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zachowuje ważność 
do dnia sporządzenia map zagrożenia powodziowego. Stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 pkt 1) lit. b) ww. ustawy Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej przygotuje mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2013 r. 

42 W art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw określono, że obszary bezpośredniego 
zagrożenia powodzią określone przez właściwego detektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie przepisów dotychczasowych, 
zawarte w dokumentach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego uznaje się za obszary szczególnego zagrożenia powodzią – 
w rozumieniu ustawy Prawo wodne, w brzmieniu obowiązującym od dnia 18 marca 2011 r. – do dnia uwzględnienia w tych dokumentach obszarów, 
o których mowa w art. 88d ust. 2 znowelizowanej ustawy Prawo wodne. Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią uwzględnia się także przy 
sporządzaniu dokumentów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego do dnia przekazania map zagrożenia powodziowego organom 
sporządzającym te dokumenty i uznaje się je za obszary szczególnego zagrożenia powodzią (art. 17 ust. 2 ww. ustawy). 
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3.3.8. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne terenów położonych w zlewni 
Serafy w kontekście ochrony przeciwpowodziowej  

Ochronie przed powodzią nie sprzyja brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Równocześnie niespójne przepisy prawa uniemożliwiają przeprowadzenie pełnej procedury uzgodnień 

tych dokumentów w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.  

Proces opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach przebiega w sposób 

długotrwały, zwłaszcza na terenie dużych i silnie zurbanizowanych miast. Wymagania odnoszące się do ochrony 

przeciwpowodziowej są jednym z wielu elementów, które taki plan powinien uwzględniać. Jednakże 

nieuchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (który stanowi akt prawa miejscowego) 

nie sprzyja kształtowaniu ładu przestrzennego, a w szczególności nie zapewnia kompleksowego podejścia do 

zarządzania ryzykiem powodziowym43. Największe zagrożenie powodziowe ze strony Serafy występuje na 

terenie miasta Krakowa. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. w granicach administracyjnych miasta 

Krakowa obowiązywało 86 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących tylko 36,1% 

powierzchni gminy, a obszar położony w zlewni Serafy nie był objęty żadnym obowiązującym planem 

miejscowym. Na etapie sporządzania były trzy plany miejscowe obejmujące częściowo zlewnię Serafy na terenie 

Krakowa. 

Z drugiej strony, skontrolowane jednostki samorządu terytorialnego przy opracowywaniu planów 

zagospodarowania przestrzennego w niewystarczającym stopniu wykorzystywały instrumenty sprzyjające 

zapobieganiu i zmniejszaniu skutków powodzi. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

lub projektach tych planów obejmujących zlewnię Serafy nie ustalono ograniczeń w zabudowie44 lub wymogów 

konstrukcyjno-technicznych dla obiektów dopuszczonych do realizacji na terenach zagrożonych powodzią. 

Zagrożenia powodziowe wynikały jednak z opracowań wykonanych na zlecenie poszczególnych jednostek, a nie 

ze studium ochrony przeciwpowodziowej. Funkcjonujące uregulowania prawne nie pozwalały jednoznacznie 

ustalić czy w takiej sytuacji możliwe było wykorzystanie tych opracowań w procesie planowania 

i zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z obowiązującymi do dnia 17 marca 2011 r. przepisami prawa w planie miejscowym określało się 

obowiązkowo m.in. granice i sposoby zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi45. 

Zasadniczo dokumentem ustalającym granice zasięgu wód powodziowych powinno być studium ochrony 

przeciwpowodziowej, sporządzone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 

Pomimo, że przepisy ustawy Prawo wodne wymagały uzgodnienia z dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszarów narażonych na 

                                                 
43 Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 pkt 1b) ustawy Prawo wodne, celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych 

negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 

44 Poza obszarami położonymi pomiędzy liną brzegu, a wałem przeciwpowodziowym, które wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 17 marca 2011 r. 
wynikały wprost z przepisów ustawy Prawo wodne (art. 82 ust. 1 pkt 1) i na których obowiązywały ograniczenia wskazane w art. 82 ust. 2 tej ustawy. 

45 Obowiązek taki wynikał z art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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niebezpieczeństwo powodzi46, to przepisy tej ustawy, a także ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym nie zawierały w okresie od 30 lipca 2005 r. do 18 marca 2011 r. definicji obszarów narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi47. Podstawowa wątpliwość dotyczyła tego, czy jako obszary narażone 

na niebezpieczeństwo powodzi należało rozumieć wyłącznie obszary wskazane w studium ochrony 

przeciwpowodziowej (lub obszary bezpośrednio określone w ustawie Prawo wodne), czy mogły one wynikać 

z innych opracowań wskazujących na zagrożenie powodziowe ze strony danego cieku wodnego.  

Powołany przez NIK biegły w odniesieniu do zlewni Serafy stwierdził, że stan planowania przestrzennego na tym 

obszarze nie koresponduje w wystarczającym zakresie z oceną zagrożenia powodziowego. W swojej opinii biegły 

wskazał m.in., iż planując rozwój obszarów położonych w zlewni Serafy nie określa się wpływu proponowanych 

zmian w użytkowaniu i zabudowie terenu na wzrost zagrożenia powodziowego, pomimo tego, że istniejące 

zagospodarowanie terenu i jego zabudowa w tym obszarze wywołuje określone skutki powodziowe. Ocenił on 

również, że aktualnie procedowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 

w zlewni Serafy spowodują dalsze uszczelnienie jej zlewni, a tym samym wpłyną na wzrost zagrożenia 

powodziowego (Załącznik nr 1 do informacji, str. 40 – 43). 

Przepisy ustawy Prawo wodne i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odnoszące się do 

zasad sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są niespójne. W art. 88f ust. 5 

ustawy Prawo wodne wskazano, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się 

granice obszarów wskazanych w art. 88d ust. 2 tej ustawy48, podczas gdy w ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym ustalono obowiązek określenia granic i sposobów zagospodarowania jedynie 

części z ww. obszarów, tj. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (art. 15 ust. 2 pkt 7 cyt. ustawy). 

Podobna sytuacja występuje w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin. Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że dokument ten uzgadnia się 

w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (art. 11 pkt 6 lit. i), a w ustawie Prawo wodne 

wskazano, że zakres uzgodnień obejmuje obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (art. 4a pkt 1). 

Rozbieżności te nie umożliwiają przeprowadzenia – na etapie planowania przestrzennego – pełnej procedury 

uzgodnień w zakresie wymogów ochrony przeciwpowodziowej. 

Podkreślić także należy, że brak jest także ustawowych zasad określających rodzaje, możliwych do 

wprowadzenia przez gminę, szczególnych warunków zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią oraz 

ograniczeń w ich użytkowaniu, w powiązaniu z przesłankami do takiego działania. O ile na obszarach 

                                                 
46 Zgodnie z art. 4a pkt 2 ustawy Prawo wodne. 

47 Według stanu prawnego obowiązującego przed dniem 30 lipca 2005 r. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi obejmowały obszary 
bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią (art. 82 ust. 1 ustawy Prawo wodne). Nowelizacja tej ustawy z dniem 30 lipca 2005 r. spowodowała 
zamianę powyższych zapisów, co w konsekwencji prowadziło do stanu, w którym obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi nie zostały 
zdefiniowane w zapisach tego aktu prawnego. Dopiero kolejna zmiana ustawy Prawo wodne, obowiązująca od dnia 18 marca 2011 r., wprowadziła do 
słowniczka tej ustawy (art. 9 ust. 1 pkt 6b) definicję obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (inną nią ta, która obowiązywała przed dniem 
30 lipca 2005 r.).  

48 Zgodnie z postanowieniami art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne, obszary wskazane na mapach zagrożenia powodziowego obejmują: 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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szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy określone w art. 88l ustawy Prawo wodne, tak dla 

pozostałych obszarów wskazanych na mapach zagrożenia nie ustalono zaleceń lub ograniczeń w ich 

użytkowaniu. Zdaniem NIK może to wpłynąć na ograniczony stopień lub rezygnację przez gminy z ustalania 

szczególnych zasad zagospodarowania tych terenów w celu zabezpieczeniach ich przed powodzią 

lub ograniczenia jej skutków.  

Wydając opinię w zakresie procesu planowania przestrzennego na przykładzie zagospodarowania zlewni Serafy, 

powołany przez NIK biegły stwierdził w szczególności, że obowiązująca procedura kształtowania rozwoju na 

bazie planowania przestrzennego i sposób uzgadniania tego procesu z zarządzającym gospodarka wodną nie 

ogranicza ryzyka powodziowego w zlewni, w zakresie zgodnym z ideą tego zarządzania. W swojej opinii biegły 

wskazał m.in. na niedostatek koordynacji działań planistycznych z działaniami na rzecz ograniczenia wzrostu 

zagrożenia powodziowego w warunkach rozwoju. Wskazał on również na konieczność opracowania zasad 

kontroli zmian w użytkowaniu terenu i jego zabudowie oraz katalogu miar wpływu tych zmiany na poziom 

uszczelnienia zlewni i na związaną z tym zmianę warunków odpływu wód opadowych (Załącznik nr 1 do 

informacji, str. 40 – 43). 

4. INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI 

4.1. Przygotowanie kontroli 

Podstawą przygotowania kontroli były wyniki wcześniejszych postępowań prowadzonych przez NIK wskazujące 

na nieprawidłową realizację ustawowych zadań organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie 

ochrony ludzi i mienia przed powodzią. Przede wszystkim wzięto pod uwagę wyniki kontroli nr P/09/143 – 

Ochrona przeciwpowodziowa w województwie małopolskim i świętokrzyskim. Wykazała ona szereg 

nieprawidłowości, co było powodem negatywnej oceny funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej 

w powyższych województwach. Również w ramach kontroli P/11/109 – Wykonywanie wybranych obowiązków 

ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej stwierdzono brak realizacji niektórych obowiązków z zakresu planowania i zapewnienia 

ochrony przeciwpowodziowej. 

Niniejszą kontrolą objęto siedem jednostek, które były bezpośrednio odpowiedzialne za zapewnienie 

bezpieczeństwa powodziowego na obszarze zlewni Serafy. Kontrolę zaprojektowano w taki sposób, aby możliwe 

było odniesienie się nie tylko do działań poszczególnych jednostek, ale również ocena łącznego rezultatu ich 

działania w kontekście zwiększenia efektywności stosowanych metod zabezpieczenia przed powodzią oraz 

ograniczenia wzrostu zagrożenia powodziowego w przyszłości. Miało to także na celu identyfikację barier 

systemowych w skutecznym zapewnieniu ochrony przed powodzią.  
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4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 

Kontrole w jednostkach przeprowadzono w okresie od sierpnia 2012 r. do stycznia 2013 r. Działania czterech 

jednostek oceniono pozytywnie, a pozostałych trzech pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości49 

(wykaz jednostek objętych kontrolą i sformułowanych w jej wyniku ocen przedstawiono w Załączniku nr 7 do 

informacji). Kierownicy skontrolowanych podmiotów nie wnieśli zastrzeżeń do przekazanych wystąpień 

pokontrolnych. W wystąpieniach tych Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o: 

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 

 podejmowanie dalszych działań zmierzających do przeprowadzania co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu 

technicznego wszystkich, podlegających temu obowiązkowi, wałów przeciwpowodziowych 

administrowanych przez MZMiUW, 

 rozważenie możliwości wykorzystania opinii powołanego przez NIK biegłego, odnoszącej się do Programu 

zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie Serafy, na etapie realizacji tego Programu,  

Urząd Miasta Krakowa 

 prowadzenie bieżącego monitoringu terminów obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych w celu 

identyfikacji sytuacji, w których może następować szczególne korzystanie z wód bez wymaganego w tym 

zakresie pozwolenia, a w uzasadnionych przypadkach informowanie organu właściwego do poboru opłat za 

korzystanie ze środowiska o wygaśnięciu (które zostało stwierdzone w drodze decyzji) pozwoleń 

wodnoprawnych dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

 rozważenie możliwości ujęcia bezpośrednio w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, obejmujących zlewnię Serafy, zapisów dotyczących szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią (np. ograniczeń konstrukcyjno-technicznych dla obiektów 

budowlanych),  

Starostwo Powiatowe w Wieliczce 

 zapewnienie przekazywania danych niezbędnych do bieżącego prowadzenia katastru wodnego przez 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w tym o wydanych przez Starostę 

Wielickiego pozwoleniach wodnoprawnych oraz informacji o wygaśnięciu tych pozwoleń, 

 prowadzenie bieżącego monitoringu terminów obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych w celu 

identyfikacji sytuacji, w których może następować szczególne korzystanie z wód bez wymaganego w tym 

zakresie pozwolenia, a w uzasadnionych przypadkach informowanie organu właściwego do poboru opłat za 

korzystanie ze środowiska o wydaniu decyzji stwierdzających wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych 

dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

 

 

                                                 
49 Zastosowano trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
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Urząd Miasta i Gminy Wieliczka 

 rozważenie możliwości ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – dla obiektów 

dopuszczonych do realizacji na terenach zalewowych – rozwiązań konstrukcyjno-technicznych 

ograniczających skutki ewentualnej powodzi, 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

 zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania warunków 

ustalonych w wybranych pozwoleniach wodnoprawnych, a także stanu zabezpieczenia przed powodzią na 

obszarze zlewni Serafy. 

W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne poinformowano NIK o podjęciu działań zmierzających do realizacji 

wniosków pokontrolnych. Ponadto, w odniesieniu do jednego z wniosków pokontrolnych Prezydent Miasta 

Krakowa wskazał, że dodatkowe zapisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów 

zagrożonych powodzią są możliwe do wprowadzenia w oparciu o studium ochrony przeciwpowodziowej. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 

 
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik 
dr inż. Izabela Godyń 

 

 

 

 

 

OPINIA 

W ZAKRESIE PROPONOWANYCH W ZLEWNI RZEKI SERAFY DZIAŁAŃ  

W ZAKRESIE OCHRONY PRZED POWODZIĄ 

 

 

 

 
Wykonana na podstawie zlecenia Delegatury NIK w Krakowie w zakresie odpowiadającym zamówieniu i upoważnieniu 
udzielonemu wyżej wymienionym osobom – powołanym przez Delegaturę NIK do realizacji tego zadania 

  

Kraków, grudzień 2012 roku 
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Podstawą niniejszej opinii jest analiza i ocena problemu zabezpieczenia przed powodzią w dolinie rzeki Serafy, 

przeprowadzona w następującym zakresie: 

Proces planowania i zagospodarowania przestrzennego w dolinie i w zlewni Serafy, a w tym: 

 Ogólną ocenę stanu planowania przestrzennego w zlewni Serafy, w ramach jednostek administracyjnych 

(analiza dokumentów, selekcja a analiza przestrzenna obszarów objętych planami miejscowymi, powiązania 

planów miejscowych z regionalnym, inne). 

 Analizę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego w kontekście stanu zagrożenia powodziowego. 

 Ocenę wpływu prognozy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (na podstawie planów oraz studium 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego) na wzrost zagrożenia powodziowego. 

 Wnioski w zakresie kryteriów i trybu wprowadzania zmian w użytkowaniu terenu i jego zabudowy, 

dla ograniczenia wzrostu zagrożenia powodziowego w przyszłości. 

Procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych i ich łącznego wpływu na wzrost ryzyka powodziowego 

w dolinie Serafy, a w tym: 

 Materiały dotyczące: sieci rzeczno-kanalizacyjnej, strat powodziowych, uwarunkowań hydrologicznych 

i pozwoleń wodnoprawnych dla zrzutu wód opadowych, w zakresie ich wpływu na zagrożenie powodziowe. 

 Ocenę wpływu pozwoleń wodnoprawnych dla zrzutu wód opadowych na zagrożenie powodziowe w układzie 

strukturalnym zlewni i podziału administracyjnego i jego powiązanie z ryzykiem powodziowym. 

 Ocenę łącznego wpływu pozwoleń wodnoprawnych dla zrzutu wód opadowych na wzrost ryzyka 

powodziowego w zlewni Serafy. 

Opracowane przez odpowiednie organy administracji państwowej kompleksowe koncepcje 

zabezpieczenia przed powodzią w dolinie Serafy, obejmujące: 

 Ocenę obecnego stanu zagrożenia powodziowego. 

 Programy i plany zabezpieczenia przed powodzią w dolinie rzeki Serafy. 

 Analizę i ocenę koncepcji zabezpieczenia przed powodzią na tle stanu zagrożenia powodziowego w oparciu 

o dokumenty. 

Prace te wykonano na podstawie materiałów zebranych przez Delegaturę NIK w Krakowie, innych materiałów 

źródłowych dostępnych, a także doświadczeń własnych wykonawców. 
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Krótka charakterystyka zlewni rzeki Serafy 

Serafa (Srawa) – rzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ Wisły w kilometrze 93,5 jej biegu – poniżej 

stopnia wodnego Przewóz. Długość rzeki wynosi 12,7 km, powierzchnia zlewni 72,4 km². Początek swój jako 

Srawa bierze w Wieliczce w okolicach stawu w Parku Mickiewicza by następnie w okolicy ulicy Kubusia Puchatka 

połączyć się z dopływającą z lewej strony Grabówką. Stąd już jako Serafa wypływa z Wieliczki i w okolicach 

autostrady A4 i ulicy Nad Serafą w Krakowie przyjmuje lewy dopływ Malinówkę, biorącą swój początek w Baryczy 

wraz z jej wieloma niewielkimi dopływami z okolic Kosocic, Rajska, Rżąki, i Soboniowic. Przyjmuje jeszcze lewy 

dopływ Drwinę, by w Brzegach tuż za stopniem wodnym Przewóz ujść do Wisły. Główne dopływy Serafy to: 

Drwina Długa, Malinówka i Zabawka . 

Niemniej, cały układ hydrograficzny Serafy obejmuje rzeki i cieki (rowy) od drugiego rzędu (Serafa) po ósmy rząd 

w klasyfikacji hydrograficznej, w podziale na następujące zlewnie cząstkowe dopływów licząc od ujścia Serafy do 

Wisły w górę rzeki. 

Ujście Malinówki do Serafy oraz potoku Miodówka do Zabawki – stanowią granicę „odcinającą” część górzystą od 

części nizinnej zlewni Serafy. Natomiast Drwina Długa o znaczącej powierzchni zlewni (ponad 24 km2) to rzeka 

położona w dolinie równoległej do Wisły. Jej położenie jest na osiedlu Rybitwy w Krakowie. Następnie płynie ona 

w kierunku wschodnim. W miejscowości Brzegi wpada do Serafy, przyjmując wcześniej jako prawy dopływ 

Drwinkę. 

Zarówno Drwina Długa jak i Malinówka są rzekami, których zlewnie – część północno – zachodnia zlewni Serafy, 

położone są na terenie gminy Kraków. Natomiast zlewnia rzeki Zabawki i potoku Grabówka leżą na terenie gminy 

Wieliczka. 

Układ hydrograficzny zlewni Serafy pozostaje pod silnym wpływem złożonego i rozwijanego zagospodarowania 

i zabudowy terenów obu gmin. To komplikuje zarówno sposób zasilania dopływów Serafy, a tym samym także jej 

pośrednio, stanowi istotnie o przyczynach jej niekorzystnego stanu jakościowego oraz, co najważniejsze generuje 

przyczyny zagrożenia powodziowego w jej rejonie. Przykładowo, dopływ Malinówka. Źródło tego potoku znajduje 

się na wzgórzu Rajsko na Pogórzu Wielickim w krakowskich Soboniowicach. Początkowo płynie on w kierunku 

wschodnim. Po minięciu wysypiska w Baryczy i przepłynięciu pod ul. Krzemieniecką ostro skręca na północ. 

Kilkadziesiąt metrów dalej mija ul. Koszutki i wpływa na teren lasu. Od tego miejsca, aż do mostu pod 

ul. Blacharską stanowi granicę między Krakowem a Wieliczką. Następnie przepływa pod autostradą A4 i skręca 

na wschód i dalej płynie kolektorem by ok. 700 m za nim wpaść do Serafy. Na całej długości Malinówka 

przyjmuje wiele dopływów z terenów o zróżnicowanym zagospodarowaniu. 

Na terenie Krakowa istotnym biegunem rozwoju zagospodarowania przemysłowo – usługowego jest rozwijany 

układ komunikacyjny obwodnic systematycznie zamykających okręgami centrum miasta. Te złożone węzły i linie 

komunikacyjne stanowią barierę dla układu rzecznego. Dodatkowo, stosowane rozwiązania przepustów 

i odprowadzania wód opadowych, nie gwarantują bezpieczeństwa w trakcie nawalnych opadów, lecz generują 

dodatkowe zagrożenie powodziowe. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zlewnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barycz_(Krak%C3%B3w)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kosocice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rajsko_(Krak%C3%B3w)
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C5%BC%C4%85ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Soboniowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drwina_D%C5%82uga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brzegi_(powiat_wielicki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_Wodny_Przew%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drwina_D%C5%82uga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malin%C3%B3wka_(potok)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rybitwy_(Krak%C3%B3w)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsch%C3%B3d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brzegi_(powiat_wielicki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serafa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drwinka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rajsko_(wzg%C3%B3rze)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Wielickie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Soboniowice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barycz_(Krak%C3%B3w)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A4_(Polska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolektor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serafa
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Opinia 

Reasumując analizę i ocenę proponowanych w zlewni Serafy działań w zakresie ochrony przed powodzią 

z uwzględnieniem działań na rzecz ograniczenia wzrostu zagrożenia powodziowego w warunkach rozwoju na jej 

obszarze, poprzez pryzmat: 

 procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

 procedurę wydawania pozwoleń wodnoprawnych, 

 opracowywane koncepcje zabezpieczenia przed powodzią, 

stwierdzić należy, że rozwiązania stosowane w tym zakresie w stosunku do uzasadnionych oraz prawnie 

udokumentowanych oczekiwań są niewystarczające dla prawidłowej realizacji strategii zapobiegania oraz 

ograniczania skutków powodzi. 

Ta sytuacja wymaga zatem konstruktywnej oceny tak, aby dokonać koniecznych zmian, które umożliwią 

osiągnięcie założonych celów zabezpieczenia przed powodzią, w dwóch elementach zarządzania ryzykiem 

powodziowym: 

1) Zapobiegania powstawaniu szkód powodziowych przez rezygnację z budowy domów mieszkalnych 

i obiektów przemysłowych na terenach często zagrożonych powodzią oraz poprzez dostosowanie obiektów 

do zagrożenia powodziowego, a także przez wspieranie właściwego użytkowania i zagospodarowania 

terenu zlewni; 

2) Ochronę przed powodzią, uzasadnioną ekonomicznie, w zakresie przedsięwzięć umożliwiających 

ograniczenia wielkości powodzi i/lub ograniczających jej niszczące oddziaływanie. 

Problem ma znacznie szerszy charakter, wykraczający poza analizowaną zlewnię Serafy, ale w największym 

stopniu dotyczy zlewni miejskich lub pozostających pod wpływem silnego rozwoju urbanizacji. Jest to bowiem 

proces, który z jednej strony istotnie zmienia i przekształcą warunki naturalne zlewni, a z drugiej zaś sprzyja 

powstawaniu złożonych obszarów problemowych i konfliktowych na styku rozwoju i zabezpieczenia przed 

powodzią. Jest to zatem dobry poligon do identyfikacji niedociągnięć i braków, w warunkach wdrażania procedur 

wynikających z wprowadzania wymagań prawnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych europejskiej polityki 

wodnej w tym zakresie. 

Szczegółowe oceny obecnej sytuacji i kierunki niezbędnych zmian zawarto w poszczególnych częściach Raportu 

Sprawozdawczego. Reasumując je w formie opinii, należy podnieść następujące kwestie. 
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2.1. W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 
PRZYKŁĄDZIE SERAFY  

Istota związku planowania i zagospodarowania przestrzennego z ograniczeniem zagrożenia 

powodziowego i zabezpieczeniem przed powodzią 

Zgodnie z ideą zarządzania ryzykiem powodziowym, planowanie przestrzenne rozwoju zagospodarowania 

obszaru zlewni powinno uwzględniać dwa zasadnicze elementy tego zarządzania: 

1. W zakresie zapobiegania zagrożeniu w zlewni rzeki, należy tak kształtować zmiany w użytkowaniu terenu 

i jego zabudowę lub dokonać rekompensaty traconej retencji infiltracyjnej wód opadowych, aby nie 

doprowadzić do wzrostu zagrożenia powodziowego w przyszłości, 

2. W zakresie ograniczenia istniejącego zagrożenia i nie generowania dodatkowego zagrożenia w obszarze 

zasięgu powodzi w rejonie rzeki, należy ograniczyć użytkowanie tych terenów lub tak kształtować ich 

zabudowę, aby nie była sama zagrożona i nie generowała dodatkowego zagrożenia w innym miejscu. 

Obowiązująca procedura planowania zagospodarowania w kontekście zagrożenia powodziowego  

1. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się 

w szczególności obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Traktuje jednak w sposób szczegółowy 

planowanie miejscowe w zakresie ograniczeń w strefach zagrożenia powodziowego. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że:  

 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić wymagania 

dotyczące w szczególności: (a) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia oraz (b) wymagań 

dotyczących ochrony przeciwpowodziowej (art. 10) – nie precyzując zakresu, zaś w art. 11 odwołuje się 

do opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej jedynie w zakresie zagospodarowania 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, zdefiniowanych szczegółowo w art. 9 ustawy Prawo 

wodne; 

 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, określa obowiązkowo granice i sposoby 

zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

przepisów, w tym także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas 

ziemnych (art. 15), ale już nie odwołuje się do opinii w tej sprawie dyrektora regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej (art. 17). 

3. Natomiast Ustawa prawo wodne w art. 88f określa, że przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego 

i mapach ryzyka powodziowego, zgodnie z art.88d ust. 2 granice: 1) obszarów, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego oraz 2) szczególnego zagrożenia 

powodziowego oraz 3) obszarów narażonych w szczególnych przypadkach na zalanie (określonych jako: 

przelanie wód przez koronę wału, zniszczenie lub uszkodzenie wału przeciwpowodziowego, zniszczenie lub 

uszkodzenie budowli piętrzących, zniszczenie lub uszkodzenie budowli ochronnych pasa technicznego) – 

uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania 
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przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji 

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

4. Słabe strony obowiązującego rozwiązania: 

 podstawowy zarzut nr 1: niespójność zapisów w obu dokumentach, a w konsekwencji brak pełnej 

procedury uzgodnień, 

 podstawowy zarzut nr 2: brak standardów w postępowaniu regulacyjnym dla ograniczenia wzrostu 

zagrożenia w warunkach planowania przestrzennego rozwoju zagospodarowania i zabudowy terenu, 

wynikającego ze zmian w odpływie wód opadowych ze zlewni, a w szczególności: 

a) zarządzający gospodarką wodną nie gromadzą danych o prognozie zmian w użytkowaniu terenu 

i jego zabudowie na podstawie planów, 

b) nie ma, zalecanego prawem, obowiązującego standardu określającego wpływ danego 

użytkowania terenu oraz jego zabudowy na poziom uszczelnienia zlewni na potrzeby oceny 

zmian w odpływie, 

 ponadto, powszechnie stosowaną praktyką jest uwzględnianie zagrożenia powodziowego wyłącznie 

od strony rzeki – co oznacza, że analizuje się i ocenia problem zalewów rzecznych pomijając wzrost 

zagrożenia w częściach zlewni uszczelnionych – bezpośrednio lub pośrednio wywołanych opadem 

poprzez wzrost odpływu powierzchniowego. 

Obowiązująca procedura planowania rozwoju na bazie planowania przestrzennego i jego uzgadniania 

z zarządzającym gospodarka wodną nie ogranicza ryzyka powodziowego w zlewni, w zakresie zgodnym 

z ideą tego zarządzania. 

Generalnie stwierdzić należy niedostatek koordynacji działań planistycznych z działaniami na rzecz ograniczenia 

wzrostu zagrożenia powodziowego w warunkach rozwoju realizowanego na bazie tego planowania. W przypadku 

zlewni rzeki Serafy skutkuje to tym, że: 

 Zasięg zagrożenia od strony Wisły jest „odnotowany” w planach zagospodarowania przestrzennego, zasięg 

zagrożenia od strony Serafy – nie, ale i tak nie ma to istotnego wpływu na budowę miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

 Niezależnie od faktu, że istniejące zagospodarowanie terenu i jego zabudowa w obszarze zlewni Serafy 

wywołuje określone skutki powodziowe, to planując rozwój tego obszaru nie określa się wpływu 

proponowanych zmian w użytkowaniu i zabudowie terenu na wzrost tego zagrożenia. 

Postulowane zmiany: 

1. Harmonizacja zapisów w dokumentach ustawowych: Prawo wodne oraz Ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:  

 Zdefiniowania, na podstawie zapisów ustawy prawo wodne, zawartych w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymagań dotyczących uwzględnienia: (a) zagrożenia 

bezpieczeństwa ludności i jej mienia oraz (b) wymagań ochrony przeciwpowodziowej (art. 10). 
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 Uzgodnienia zapisów art. 15 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącego uwzględnienia 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym także 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, a także 

art. 39 – dotyczącego uwzględnienia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, z art. 88f ust.5 ustawy prawo wodne – o szerszym 

zakresie wymagań w tym zakresie. 

2. Opracowanie zasad kontroli zmian w użytkowaniu terenu i jego zabudowie oraz katalogu miar wpływu 

zmiany użytkowania terenu i jego zabudowy na poziom uszczelnienia zlewni i na związaną z tym zmianę 

warunków odpływu wód opadowych. 

3. Opracowanie związanego z powyższym katalogu rozwiązań wspomagających, czyli kompensujących 

traconą retencję wód opadowych poprzez budowę obiektów i przedsięwzięcia retencjonujące 

(przetrzymujące) wody opadowe przed bezpośrednim wprowadzeniem ich do kanalizacji. 

4. W zakresie proceduralnym wprowadzenie dodatkowo: 

 powiązania tych rozwiązań w skali zlewni (także cząstkowych) z podziałem administracyjnym; 

 zasad planowania zabudowy z uwzględnieniem lokalnego systemu odpływu wód opadowych (małego 

systemu hydrograficznego i naturalnych dróg spływu powierzchniowego); 

 kryteriów zabezpieczenia korytarza rzeki (dostępnej jej doliny) w warunkach przejścia wielkich wód, 

dotyczy to głównie: (1) dopuszczalnej linii zabudowy i jej warunków oraz (2) kształtowania i rozwoju 

infrastruktury drogowo – mostowej. 

5. W zakresie metodycznym wypracowanie dodatkowo rozwiązań ukierunkowanych na poszerzenie pakietu 

działań ograniczających niedobory wody w okresie suszy, na bazie obiektów lokalnych, wspomagających 

małą i średnią retencję, takich jak budowa zespołów parkowych, budowa stawów miejskich, 

wykorzystywanie przestrzeni publicznej na odbudowę zieleni sprzyjającej retencji lokalnej wód opadowych 

i ich podczyszczania i przechwytywania zanieczyszczeń mechanicznych i rozpuszczonych, a także wielu 

innych dostosowanych do warunków regionalnych i lokalnych – traktowanych jako typowe i zalecane. 

W zakresie obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego z zlewni Serafy stwierdzić należy m.in., że: 

 Uwarunkowania proceduralne, a zwłaszcza brak precyzji i sformułowań i ich odniesień w ustawie Prawo 

wodne i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także brak realizacji niektórych 

dokumentów w określonym czasie lub ich zbyt ogólny zakres – spowodowały między innymi, że w zlewni 

Serafy stan planowania przestrzennego nie koresponduje w wystarczającym zakresie z oceną zagrożenia 

powodziowego. 

 Proces zagospodarowania przestrzennego spowodował bardzo znaczące przekształcenia zlewni Serafy, 

które miały, mają i będą miały w przyszłości wpływ na zagrożenie powodziowe. Nastąpiła istotna zmiana 

stosunków wodnych w dwóch kierunkach:  
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 Deniwelacji terenu pod zmianę użytkowania i zabudowę powiązanej ze znaczącym uszczelnieniem 

powierzchni zlewni na skutek zmian w użytkowaniu terenu i jego zabudowy; 

 Rozwój urbanizacji w kategoriach rozwoju systemu komunikacyjnego, ingerującego w naturalny układ 

hydrograficzny i układ spływów powierzchniowych wód opadowych, przy uwzględnieniu istotnego 

podpiętrzenia wywołanego Wisłą. 

 Konieczne jest zatem wspomaganie, polegające na tym, że zmiana użytkowania terenu połączona z jego 

zabudową wymaga „przetrzymania” czasowego, tj. retencji wód opadowych przed ich zrzutem do kanalizacji, 

które dodatkowo przyspiesza odpływ w stosunku do naturalnego. 

 Aktualnie procedowane i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza 

dla obszaru Płaszów – Rybitwy w zlewni potoku Serafa, wpłyną na wzrost zagrożenia powodziowego 

ze względu na wzrost i przyspieszenie odpływu wód opadowych do rzeki, a tym samym przyczynią się 

do podtopienia terenów przyległych. 

 Ustalenia dla zabudowy określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego „Płaszów – 

Rybitwy” (10% powierzchni zlewni Serafy) i „Prokocim – Bieżanowska” (0,6% powierzchni zlewni Serafy) 

spowodują wzrost uszczelnienia powierzchni tej zlewni odpowiednio o: ponad 25% i ok. 23%. 

 Przedstawione wnioski z omówionych planów jednoznacznie wskazują na istotny wzrost zagrożenia 

powodziowego bez wspomagania w jego ograniczeniu. Decyzje o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych dla 

odprowadzania wód opadowych będą przyjmowały stan rzeczy, czyli obejmą wyliczony odpływ tych wód do 

kanalizacji i w rezultacie do Serafy. Oznacza to, że jest akceptowany – nie sumowany i nie kontrolowany 

z uwagi na przepustowość rzeki – dopływ wód powodziowych, który będzie kolejny raz podnosił i poziom 

zagrożenia i jego zasięg, niezależnie od planowanych działań ochronnych. 
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2.2. W ZAKRESIE PROCEDURY WYDAWANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH I ICH 
ŁĄCZNEGO WPŁYWU NA WZROST RYZYKA POWODZIOWEGO NA PRZYKŁĄDZIE  
DOLINY SERAFY 

Istota pozwolenia wodnoprawnego 

1. W swej idei pozwolenie wodnoprawne jest zgodą na określone korzystanie z wód, przyznawaną przez 

odpowiedni organ, który na drodze postępowania wodnoprawnego oceni, że wnioskowane korzystanie 

z wód nie naruszy wymagań środowiska oraz interesów innych osób. 

2. Odprowadzanie wód opadowych systemem kanalizacyjnym wiąże się z przyspieszeniem i często 

zwiększeniem odpływu wód opadowych do rzek, co powoduje podniesienie poziomu wód.  

3. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych powinno być udzielone wtedy, gdy w trakcie 

postępowania wodnoprawnego udowodni się, że planowany sposób korzystania z wód nie zakłóci 

swobodnego spływu wód powodziowych. 

Obowiązująca procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych  

1. Obowiązująca procedura wydawania pozwolenia wodnoprawnego przerzuca cały ciężar dowodowy 

na operat wodnoprawny i użytkownika: 

 operat ma przedstawić cel i zakres korzystania (określić ilość odprowadzanych wód opadowych), 

 użytkownik dokonuje oceny wpływu planowanego zrzutu na odbiornik i zagrożenie powodziowe. 

2. Słabe strony obowiązującego rozwiązania: 

 podstawowy zarzut: zarządzający ciekami / właściciele wód nie potrafią określić czy można 

„bezpiecznie” korzystać z cieku w sposób określony w operatach wodnoprawnych,  

 zarządzający ciekami nie posiadają dokumentacji planistycznych z zakresu ochrony przed powodzią dla 

wszystkich cieków, np.: zlewnia Serafy nie była objęta studiami ochrony przeciwpowodziowej 

sporządzanymi przez RZGW w Krakowie w latach 2003 – 2010, także obecny system planistyczny 

(sporządzona w 2011 r. wstępna ocena ryzyka powodziowego) nie obejmuje tej zlewni, 

 zarządzający ciekami (oraz IMGW) nie posiadają i/lub nie udostępniają posiadanych danych 

dot. przepływów maksymalnych prawdopodobnych, napełnień, przepustowości koryt i innych 

parametrów niezbędnych dla wiarygodnego obliczenia ilości wód opadowych oraz oceny ich wpływu na 

odbiornik,  

 zarządzający ciekami nie gromadzą i nie udostępniają informacji o wydanych pozwoleniach 

wodnoprawnych, 

 nie ma zalecanej prawem, obowiązującej metodyki przeprowadzania hydrologicznych obliczeń 

wyznaczających wielkość planowanego zrzutu oraz wielkości przepływów maksymalnych w zlewniach 

niekontrolowanych,  

 powszechnie stosowaną praktyką stało się wykorzystanie obliczeń wykonanych przy wymiarowaniu 

odwodnienia, jako obliczeń określających ilość wód opadowych, odwodnienie jest często projektowane 

na niskie opady o wysokim prawdopodobieństwie przekroczenia (np. 50%), odpływy opadowe o takim 

prawdopodobieństwie nie odzwierciedlają stwarzanego zagrożenia powodziowego, 
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 w procesie wydawania pozwoleń wodnoprawnych nie uwzględnia się istniejących zrzutów wód 

opadowych, 

 niewystarczające wykorzystanie zapisu prawa wodnego możliwości nakładania obowiązku 

retencjonowania części wód opadowych, 

 niewystarczająca weryfikacja operatów przez organy wydające pozwolenia wodnoprawne. 

Obowiązująca procedura wydawania pozwoleń wodnoprawnych nie ogranicza ryzyka powodziowego w zlewni, 

lecz można oceniać, że przyczynia się do wzrostu zagrożenia. 

W zlewni Serafy jak i w innych obszarach zlewniowych na terenie kraju, dopuszczono zastosowanie: 

 zróżnicowanych metod szacowania wielkości spływu z powierzchni wód opadowych; 

 zróżnicowanych, zwłaszcza co do dokładności, analiz oraz metod szacowania parametrów odpływu tych 

wód poprzez ich odbiorniki. 

Problem jest trudny, gdyż na ogół – podobnie jak w wielu krajach, stosuje się tutaj metody racjonalne i wzory 

empiryczne, które z natury swojej mają charakter przybliżony. Niemniej, należy dokonać unifikacji tych kwestii 

w ujęciu regionalnym wraz z wprowadzeniem jednoznacznie rozumianej procedury metodycznej i formalnej. 

Druga sprawa, równie istotna, dotyczy oceny wpływu danej zmiany użytkowania terenu lub jego zabudowy 

na zmianę wartości odpływu wód opadowych w stosunku do sytuacji sprzed tej zmiany lub zabudowy, 

a nie jedynie oszacowania bezwzględnej wartości tego odpływu. To także wymaga zmiany proceduralnej. 

Trzecia kwestia, dotyczy kontroli wartości zmian odpływu i samego odpływu wód opadowych – wynikających 

z udzielanych pozwoleń wodnoprawnych. Jest to istotny problem kontroli odpływu i odpowiadających im zmian 

przepływu rzecznego w warunkach rozwoju. Jeśli nie będzie wprowadzona taka kontrola, to należy się liczyć 

z brakiem monitorowania wzrostu zagrożenia powodziowego a tym samym z jego realnym i nie kontrolowanym 

wzrostem a w konsekwencji z brakiem możliwości skutecznego zabezpieczenia przed powodzią na założonym 

poziomie. 

Postulowane zmiany: 

1. Większe zaangażowanie zarządzającego ciekiem w proces wydawania pozwolenia. 

2. Upublicznienie danych hydrograficznych50. 

3. Upublicznienie jednolitych danych potrzebnych do przeprowadzenia obliczeń (opady, przepływy 

maksymalne, poziom napełnienia koryt cieku przy określonym przepływie). 

4. Wprowadzenie obowiązku uwzględniania w operacie wodnoprawnym istniejącej infrastruktury cieku/zlewni 

i wydanych dotychczas pozwoleń wodnoprawnych. 

                                                 
50 Brak ogólnodostępnej obowiązującej informacji o hydrografii – w operatach często Serafa jest ciekiem 3 rzędu – dopływem Drwiny Długiej. Ten błąd 
występuje również w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części 
stanowiących własność publiczną (Dz.U. 2003 Nr 16, poz. 149). 
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5. Intensywniejsze wykorzystanie zapisu prawa wodnego możliwości nakładania obowiązku retencjonowania 

części wód opadowych. 

6. Opracowanie metodyki obliczeń dla potrzeb analiz wymaganych w operatach wodnoprawnych, uściślenie 

zapisów polskiej normy PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg w zakresie odwodnienia 

obszarów miejskich i zagrożonych podtopieniami. 

Pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych wydawane w latach 2001 – 2012, w ramach 

obowiązującej procedury pełnej opisanych powyżej niedoskonałości, miały istotny wpływ na wzrost ryzyka 

powodziowego w zlewni potoku Serafa, ponieważ w zbyt małym zakresie stosowano urządzenia do 

retencjonowania wód opadowych, a właściwe organy nie wykorzystywały uprawnień do ustalenia w pozwoleniach 

wodnoprawnych dodatkowych obowiązków z zakresie odtworzenia retencji – co więcej zaprojektowane 

odwodnienia na zbyt mały opad miarodajny mają w wielu miejscach za małą przepustowość i w przypadku 

wystąpienia deszczów nawalnych powodują podtopienia terenów przyległych. 

W zakresie wydawania – w ramach obowiązującej procedury – pozwoleń wodnoprawnych w zlewni Serafy 

stwierdzić należy m.in., że: 

 Nie ma żadnych obowiązujących wytycznych dotyczących sporządzania operatu wodnoprawnego, zarówno 

w zakresie przeprowadzania obliczeń ilości wód opadowych, jak i oceny ich wpływu na odbiornik. 

 Powszechnie stosowaną praktyką stało się wykorzystanie obliczeń wykonywanych dla potrzeb wymiarowania 

odwodnienia, jako obliczeń określających ilość wód opadowych. W operacie należy określić wielkość zrzutu 

maksymalnego, ponieważ zrzut jest wynikiem opadu to nie można podać jednej takiej wartości, gdyż opad 

jest zjawiskiem losowym i jego wartość powinna być przedstawiana jednocześnie z odpowiadającą mu 

wartością prawdopodobieństwa wystąpienia p%. Projektant odwodnienia zwykle określa tylko jeden opad 

miarodajny i dla tej wartości są wymiarowane urządzenia odwadniające. Odwodnienie jest często 

projektowane na niskie opady o wysokim prawdopodobieństwie przekroczenia (np. 50%), odpływy opadowe 

o takim prawdopodobieństwie nie odzwierciedlają stwarzanego zagrożenia powodziowego. Dlatego istotnym 

byłoby podanie przy określaniu ilości odprowadzanych wód prawdopodobieństwa opadu miarodajnego, a przy 

ocenie wpływu zrzutu na odbiornik sprawdzenie zagrożenia powodziowego także dla jednego – wyższego 

odpływu deszczowego (obliczenia kontrolne). 

 Przy określaniu wpływu zrzutu na odbiornik analizuje się wpływ zrzutu na wysokie przepływy w cieku, 

sprawdzając czy dodatkowe wody nie spowodują wystąpienia wód z koryta cieku. W analizowanych 

operatach wodnoprawnych przepływy określane były różnymi metodami, często jednocześnie kilkoma – dając 

znacznie różniące się od siebie wyniki (wyliczane są zwykle wówczas wartości średnie). Operaty dla 

sąsiadujących przekrojów przedstawiały zupełnie inne napełnienia koryta. 

 Wielkość przepływu wód opadowych jest zależna od przyjętych współczynników spływu i opóźnienia, nawet 

niewielka zmiana ich wartości wpływa na wynik końcowy obliczeń. Projektanci korzystają najczęściej 

z gotowych zestawień tabelarycznych współczynników spływu zależnych od rodzaju zabudowy terenu. 

Literatura przedmiotu podaje jednak (np. Edel), że wartości tabelaryczne współczynników spływu dotyczą 
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terenów płaskich, a przy zlewniach o znacznych spadkach powinno się przyjmować wyższe wartości. 

Wykonawcy operatów nie odwołują się do tych wskazań i nie podają wartości spadku odwadnianego terenu, 

najczęściej przyjmują wartości współczynników zgodnie z tabelami współczynników jak dla terenów płaskich. 

Tymczasem spadek terenu w zlewni Serafy jest bardzo zróżnicowany, przykładowo w obrębie Krakowa 

w zlewni Rowu Bieżanowskiego, bezpośrednio do którego odprowadzane są wody opadowe z co najmniej 

12 wylotów kanalizacji deszczowej, spadki terenu na niektórych częściach zlewni przekraczają 10%51, także 

w zlewni Malinówki52 oraz Drwinki53 występuje nachylenie terenu rzędu 5 – 10%. Przyjmowanie niskich 

wartości współczynników spływu prowadzi w efekcie końcowym obliczeń do oszacowania niskich ilości 

odprowadzanych wód opadowych i na takie przepływy są następnie wymiarowane urządzenia odwadniające. 

Jest zatem możliwe, że zaniżanie pewnych wielkości wyjściowych (w tym współczynników spływu) jest 

powodowane dążeniem inwestorów i projektów do ograniczenia kosztów realizacji systemów odwadniających. 

Dobór niskich współczynników spływu może być także spowodowany dodatkowym kosztem, jaki jest czasem 

nakładany na wnioskujących o pozwolenie wodnoprawne, a mianowicie obowiązku retencjonowania części 

wód opadowych.  

 Jak pokazują wyniki przykładowych obliczeń zmiana założeń, co do przyjęcia opadu miarodajnego (zmiana 

z opadu dosyć niskiego – występującego średnio raz na 2 lata na deszcz o częstości występowania raz 

na 5 lat lub raz na 10 lat), prawidłowe obliczenie wielkości pomocniczych (wsp. A) i współczynnika 

opóźnienia, a także ostrożnościowe przyjęcie wyższych współczynników spływu skutkuje obliczeniem 

dwukrotnie większego odpływu wód opadowych. 

 W analizowanych operatach dominuje podejście minimalizacji kosztów realizacji odwodnienia, obliczenia 

zwykle prowadzone są dla deszczu miarodajnego występującego raz na 5 lat (chociaż dla obszarów miejskich 

można prowadzić/zaleca się obliczenia dla opadu 10%). Nie przeprowadza się analiz kontrolnych dla opadu 

o niższym prawdopodobieństwie, aby sprawdzić jakie podtopienia/straty wywołuje przepełnienie systemu 

odwodnienia np. dla deszczu o częstości występowania raz na 10 czy 20 lat. Taka kalkulacja kosztów 

i korzyści z realizacji droższego systemu, ale chroniącego przed ew. stratami powodowanymi podtopieniami 

doprowadziłaby z pewnością do zmiany w projektowaniu i realizacji odwodnień. Jedynie jeden prywatny 

inwestor obliczył kanalizację deszczową na opad o częstości występowania raz na 100 lat. W pozostałych 

operatach wykorzystano nieprecyzyjne zapisy prawne w tym zakresie, dające dużą swobodę projektantowi 

i wybierano najbardziej „korzystne” dopuszczalne wartości – jako miarodajny przyjmowany był zwykle opad 

o wysokim prawdopodobieństwie, a więc niskiej wysokości, wymagający mniejszych wymiarów odwodnienia. 

 W przypadku odwodnienia autostrady A4 (tzw. południowe obejście miasta Krakowa) przyjęto obliczenia 

wykonane dla potrzeb pozwolenia na budowę. Przy wymiarowaniu odwodnienia autostrady przyjęto za niski 

opad miarodajny, niezgodny obowiązującymi przepisami wykonawczymi do prawa budowlanego (zarówno 

w operatach stanowiących postawę wydania przez Wojewodę Małopolskiego pozwoleń wodnoprawnych 

                                                 
51 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze „Park Aleksandry” w Krakowie. 

52 Prognoza oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko obszaru „Barycz” w Krakowie. 

53 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze „Park rzeczny Drwinka” 
w Krakowie. 
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w 1999 r., jak i operatach na podstawie, których Marszałek Województwa Małopolskiego udzielił w 2009 r. 

pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z tej drogi). Zgodnie z postanowieniami § 101 

ust. 2 pkt 1 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430 ze zm.), wymiary urządzeń odwadniających drogę klasy A 

(autostrady) ustala się na podstawie deszczu miarodajnego o prawdopodobieństwie p = 10%, podczas gdy 

w analizowanych operatach wodnoprawnych odwodnienie dla autostrady A4 zostało obliczone przyjmując 

prawdopodobieństwo p = 20%. Uchybienia nie zostały zauważone w procesie wydawania pozwolenia na 

budowę (niezgodność z przepisami prawa budowlanego), nie dostrzegli tego również urzędnicy wydający 

pozwolenie wodnoprawne (co nie narusza żadnych przepisów, gdyż w zakresie wykonywania obliczeń dla 

potrzeb pozwolenia wodnoprawnego nie ma żadnych zaleceń, wytycznych czy przepisów szczegółowych). 

Pokazuje to jednak, że nawet w tak „łatwym” przypadku – jak odwodnienie drogi, dla której istnieją przepisy 

określające wymagania dot. parametrów odwodnienia, urzędnicy wydający pozwolenia wodnoprawne 

nie znają i/lub nie sprawdzają obliczeń pod tym kątem.  

Istotnym problemem jest również określenie zasięgu oddziaływania zrzutu, ponieważ koryto cieku może 

bezpiecznie przyjąć odprowadzane wody, ale kilka kilometrów poniżej, gdzie przykładowo ciek przechodzi 

przepustem pod drogą w związku z niską przepustowością może dojść do zalania terenów przyległych. 

Informacje o parametrach i przepustowości koryt cieków w przekrojach planowanych zrzutów oraz ograniczenia 

wynikające z przepustowości cieków na całej ich długości powinny być pozyskiwane od zarządcy cieku (którym 

w przypadku Serafy jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie). Określenie 

ww. wielkości jest metodycznie dosyć trudne – szczególnie dla zlewni niekontrolowanych i zurbanizowanych. 

Prawidłowe wykonanie tego typu analiz wykracza poza zakres operatu, nie powinno być zadaniem 

wnioskującego o pozwolenie wodnoprawne – to właściciel cieku powinien odpowiedzieć, czy są możliwości 

odprowadzania do cieku kolejnego zrzutu wód opadowych. Innym problemem przy sporządzaniu oceny wpływu 

zrzutu na odbiornik jest problem występowania innych zrzutów wód opadowych, wnioskujący o pozwolenie 

wodnoprawne nie ma informacji o istniejących już zrzutach. Niestety zarządzający ciekami (MZMiUW) nie ma 

obowiązku sporządzania tego typu dokumentacji cieku i nie dysponował dla cieków w zlewni Serafy danymi 

o przepływach maksymalnych i przepustowości ich koryt54.  

Organy odpowiedzialne za zarządzanie ciekami (MZMiUW, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

w Krakowie – rowy melioracyjne i przydrożne będące w jego administracji) nie posiadają i/lub nie udostępniają 

informacji na temat parametrów i przepustowości koryt cieków w przekrojach planowanych zrzutów oraz 

ograniczeń wynikających z przepustowości cieków na całej ich długości. Użytkownicy określają więc 

samodzielnie w operatach wodnoprawnych, w sposób uproszczony, parametry cieku oraz wpływ 

                                                 
54 W 2011 opracowano na zlecenie MZMiUW – Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, gm. Kraków, 
pow. miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. wielicki – opracowanie zawiera określenie przepływów maksymalnych i model 
koryta rzeki Serafy – wyniki powinny być wykorzystywane w dalszym zarządzaniu gospodarką wodną w zlewni Serafy, w tym przy wydawaniu pozwoleń 
wodnoprawnych. 
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odprowadzanych wód opadowych zazwyczaj jedynie w przekroju planowanego zrzutu, bez oceny wpływu zrzutu 

na niżej leżące odcinki cieków oraz bez uwzględnienia istniejących zrzutów wód opadowych. Udział MZMiUW 

ogranicza się zazwyczaj do uzgodnienia technicznych rozwiązań konstrukcji wylotu i zabezpieczenia koryta 

powyżej i poniżej wylotu. W analizowanych operatach wodnoprawnych w kilku uzgodnieniach MZMiUW pojawiło 

się zalecenie retencjonowania wód opadowych kompensującej utratę naturalnej przepuszczalności na skutek 

zmiany sposobu zagospodarowania terenu.  

Współpraca organów wydających pozwolenia wodnoprawne ogranicza się do przekazywania Dyrektorowi 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wydanych decyzji wodnoprawnych do prowadzonego 

przez niego katastru wodnego. Utworzona, w ramach katastru, baza pozwoleń wodnoprawnych nie jest 

wykorzystywana w procesie wydawania pozwoleń wodnoprawnych (obecnie, baza nie jest prowadzona 

w układzie zlewniowym). Organy wydające pozwolenia wodnoprawne nie wymagają w operatach, w ocenie 

wpływu zrzutu na zagrożenie powodziowe uwzględniania wcześniej wydanych pozwoleń wodnoprawnych 

(w większości analizowanych operatów określany jest przepływ w cieku bez zrzutów wód opadowych innych 

użytkowników posiadających pozwolenia wodnoprawne). Organy nie posiadają takich informacji, nie informują się 

wzajemnie o wydawanych pozwoleniach, nie czerpią informacji z katastru i nie wymagają korzystania z danych 

z katastru od użytkowników starających się o pozwolenie. 

Wzrost ryzyka powodziowego w zlewni Serafy obserwowany w ostatnich latach w pewnej mierze wynika 

z czynników naturalnych oraz ze zmiany zagospodarowania terenu. Postępująca urbanizacja obszarów w zlewni 

oraz nasilenie częstotliwości i wysokości deszczów nawalnych są z pewnością dominującymi czynnikami 

powodującymi wzrost strat powodziowych w ostatnich latach. Obydwa ww. czynniki mogą być łagodzone poprzez 

poprawne zarządzanie wodami opadowymi, w tym poprzez narzędzie, jakim jest pozwolenie wodnoprawne.  

Postępująca urbanizacja zlewni, powodująca uszczelnienie powierzchni terenu i utratę naturalnej retencji może 

być w pewnym stopniu niwelowana poprzez wprowadzanie w pozwoleniu wodnoprawnym obowiązku 

retencjonowania wód opadowych. Niestety pomimo istnienia takiej możliwości od 2002 r. (wprowadzony poprzez 

ustawę Prawo wodne z 2001 r.), praktycznie przez lata 2002 – 2009 nie nakładano na użytkowników obowiązku 

retencji. Dopiero niemal coroczne powodzie i podtopienia w ostatnich latach od 2005 r., a szczególnie 

katastrofalny przebieg powodzi w 2010 r., doprowadziły do zwiększenia stopnia wykorzystania urządzeń 

służących do retencji wód. W okresie objętym kontrolą, wydano ok. 50 obowiązujących do dziś pozwoleń 

wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych odwadniających duże obszary zamieszkałe (na wniosek 

Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, poprzednio Zakład Gospodarki Komunalnej, 

Krakowski Zarząd Komunalny). Decyzje nie ustalały dodatkowych obowiązków w zakresie odtworzenia retencji. 

W niektórych operatach wnioskodawca powołuje się na tworzoną retencję w kanalizacji (studzienki, kolektory), 

ale biorąc pod uwagę, że w większości kanalizacja opadowa jest zaprojektowana na niskie przepływy, 

to właściwie retencja kanałowa dla deszczy nawalnych o prawdopodobieństwie niższym niż 20% nie istnieje, 

co więcej kanalizacja prawdopodobnie nie jest w stanie bezpiecznie, bez przepełnienia, odprowadzić takich 

spływów deszczowych. Efekt tak wydanych pozwoleń wodnoprawnych to podtopienia występujące w zlewni 
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Drwinki, najsilniej zurbanizowanej zlewni w analizowanym obszarze. Jak oszacowano w przytaczanej 

„Koncepcji…”55 uszczelnienie (udział powierzchni nieprzepuszczalnej) w zlewni Drwinki wynosi ok. 60% – 

co szacunkowo może być przeniesione na wzrost przepływów maksymalnych w tej zlewni o ok. 50%. Należy 

także zwrócić uwagę, że modernizacja, regulacja czy przebudowa istniejących rowów melioracyjnych, cieków 

i towarzyszącej im infrastruktury (np. przepustów), które zostały wykonane w latach ubiegłych na mniejsze 

przepustowości (z uwagi inny ich charakter w przeszłości np. typowo melioracyjny w terenie rolniczym) powinna 

uwzględniać rozwój zagospodarowania terenu – wzrost szczelności powierzchni (stają się urządzeniami 

odwadniającymi w terenach miejskich, o większym i szybszym spływie wód opadowych, na skutek zmiany 

zagospodarowania; wzrasta też wartość majątku i potencjalnych strat powodziowych).  

Drugim czynnikiem powodującym wzrost zagrożenia, jest wzrost natężenia i częstotliwości opadów nawalnych. 

Innym, obok wymienionej wyżej retencji, sposobem łagodzenia wzrostu zagrożenia powstającego z tego powodu 

jest projektowanie systemów odwodnienia o wyższych parametrach (większej przepustowości). Wydawane 

pozwolenia wodnoprawne nie są, zdaniem autorki niniejszego raportu, dostatecznie weryfikowane. Do obliczeń 

projektanci często przyjmują zaniżone dane wejściowe (np. opad roczny), wybór opadu miarodajnego również 

wydaje się być dyktowany jedynie względami kosztowymi – pomimo istniejących zaleceń literaturowych, 

aby systemu odwodnień w miastach w obszarach problemowych projektować na opad o częstotliwości 

występowania raz na 10 lat, to najczęściej realizowane są odwodnienia na opad miarodajny o wiele niższy 

występujący raz na 5 lat a nawet raz na 2 lata – to nie są opady katastrofalne dla obszarów miejskich, 

gęsto zaludnionych, na których w ostatnich 10 latach występowały podtopienia niemal co 2 lata.  

 
  

                                                 
55 Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa (2011 r.) opracowana przez MGGP S.A., na zlecenie Urzędu Miasta 
Krakowa. 
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2.3. W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA PRZEZ ODPOWIEDNIE ORGANY ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ KOMPLEKJSOWEJ KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ  

Istota budowy kompleksowych koncepcji zabezpieczenia przed powodzią 

Istnieje dobra praktyka realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie obiektów gospodarki wodnej, a także inne 

dostępne dokumenty, regulują zakres koncepcji zabezpieczeń przed powodzią w kontekście ogólnych zaleceń 

dotyczących dokumentów planistycznych i projektowych. Należy tutaj wymienić następujące dokumenty: 

1) Środowiskowe zasady wycen prac projektowych – 2009. Materiały pomocnicze do określania cen 

prac projektowych i inżynierskich (opracowane na bazie istniejących przepisów branżowych i zawierające 

podstawowe zakresy dokumentacji koncepcyjnych i projektowych), wydane przez Izbę Projektowania 

Budowlanego – Rada Koordynacyjna Biur Projektów; 

2) Metodyka opracowania map ryzyka powodziowego oraz towarzyszące jej dokumenty metodyczne 

w zakresie: (a) dokumentacji hydrologicznej, (b) geodezyjnej i kartograficznej oraz (c) map zagrożenia 

powodziowego, opracowana przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w czerwcu 2009; 

3) Ustawa prawo wodne, w zakresie specyfikacji rodzajów zagrożeń uwzględnianych w ochronie przed 

powodzią. 

Dodatkowo, od wielu lat obowiązuje praktyka projektowa w branży wodnej, która nakazuje aby przy określaniu 

parametrów obiektów retencyjnych (zbiorniki wodne i suche, poldery) uwzględniać bezwzględnie: 

 tak zwaną gospodarkę wodną dla obiektu, czyli stosowne hydrologiczne i hydrauliczne warunki jego pracy, 

dla historycznych i hipotetycznych wezbrań transformowanych w hydrogram odpływu z udziałem czasowego 

rozkładu przebiegu retencji tego obiektu, przy uwzględnieniu jego charakterystyk ilościowych (krzywa 

pojemności, powierzchnia zalewu); 

 niezbędna dla powyższego – specyfikacja i parametry urządzeń spustowych obiektu, decydujące 

o zasadach i parametrach tej gospodarki wodnej. 

Kompleksowe koncepcje zawierają rozwiązania dla zadanego obszaru zlewni, czyli obejmują rodzaje 

przedsięwzięć ochronnych i ich obiekty pracujące w systemie lub pojedynczo, dostosowane do warunków 

wyjściowych, ale powinny one uwzględniać: 

1. Ocenę realnego oraz potencjalnego zagrożenia powodziowego (w zależności od dostępności tej informacji 

lub uzgodnionego z zamawiającym zakresu jej wytworzenia w ramach koncepcji). 

2. Koncepcję kierunkową, ale ze wskazaniem lokalizacji i podstawowymi parametrami obiektów, łączącą 

rozwiązania systemowe z lokalnymi w ujęciu wariantowym. 

3. Koncepcję szczegółową (program działań i specyfikację obiektów) – kontynuującą kierunkową, 

uwzględniającą efekty funkcjonalne oraz ocenę ekonomiczną na bazie analizy koszty – korzyści, 

co wymaga rozwiązań szczegółowych w zakresie gospodarki wodnej oraz parametrów obiektów 

proponowanych w ramach poszczególnych wariantów. 
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Istotne wnioski na temat zagrożenia powodziowego można i należy czerpać z informacji dotyczących 

historycznych powodzi, ich zasięgu, skutków oraz strat powodziowych. Dane o historycznych powodziach 

wskazują miejsca zagrożone, dla których przeprowadza się następnie analizy zagrożeń, sporządza plany 

i koncepcje ochrony. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych powinno się opierać na analizie kosztów i korzyści – 

rachunku kosztów inwestycji i korzyści, jakie może przynieść obniżenie zagrożenia, czyli redukcji strat 

powodziowych. 

Obowiązująca procedura budowy kompleksowych koncepcji  

1. Procedura w zakresie oceny zagrożenia powodziowego jest w stadium permanentnych zmian. Obecnie 

obowiązującą określa Ustawa prawo wodne, traktując odrębnie: 

 zagrożenie powodziowe w zakresie zasięgu powodzi, głębokości w jego obrębie i ewentualnie prędkości 

przepływu, 

 ryzyko powodziowe, ujmujące ilościowo szkody i straty potencjalne w kategoriach: liczby mieszkańców, 

działalności gospodarczej, instalacji i infrastruktury oraz elementów środowiska, w obrębie powyższego 

zasięgu zagrożenia powodziowego. 

2. Procedura opracowywania samych koncepcji wynika z procedury przygotowywania procesu inwestycyjnego 

i może być interpretowana w zależności od problemu, którego dotyczy, ale jednak winna uwzględniać: 

 dostępne i wcześniej opracowane dokumenty których przytoczenie jest zalecane z uwagi na spójność 

podejścia (ocena zagrożenia powodziowego, poprzedzające koncepcje, inne dokumenty koncepcyjne 

zawierające istotne dla opracowania informacje),  

 wymagania praktyki projektowej w zakresie kształtowania obiektów retencyjnych. 

3. Słabe strony obowiązującego rozwiązania: 

 podstawowy zarzut nr 1: niespójność zapisów w czasie w zakresie oceny zagrożenia powodziowego,  

 w konsekwencji brak jednoznacznej interpretacji co do wykorzystania dokumentów wcześniej 

opracowanych, a jedynie oczekiwania w tym zakresie; 

 podstawowy zarzut nr 2: brak standardów w ocenie realnych, historycznie udokumentowanych strat 

i szkód powodziowych, zarówno w kategoriach bezwzględnych w jednostkach administracyjnych, 

jak i w podziale na zlewnie rzek, zwłaszcza w warunkach braku dokumentów dotyczących zagrożenia 

potencjalnego, 

 brak jednoznacznie określonego standardu w analizie i interpretacji danych bazowych – terenowych, 

hydrologicznych i meteorologicznych, które ulegają zmianom w czasie, a stanowić muszą podstawę 

kompleksowego planowania przedsięwzięć, a jedynie zalecenie lub oczekiwanie określonego zakresu 

ich interpretacji. W wielu przypadkach problem rozwiązuje specyfikacja techniczna zamówienia, w której 

precyzyjnie formułowane są zalecenia w tej kwestii, 

 brak jednoznacznie określonego standardu zakresu i poziomu szczegółowości koncepcji, także 

w zakresie uwzględnienia w niej prognozowanych zmian w użytkowaniu terenu i rozwoju jego 

zagospodarowania i zabudowy na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego, 
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 powszechnie stosowana praktyka analiz i koncentracji koncepcji w rejonie rzeki bez konieczności 

ograniczania przyczyn i źródeł tego zagrożenia, wynikających z dopuszczenia nadmiernego odpływu 

ze zlewni zasilającej tę rzekę. Jest to klasyczne „leczenie” skutku a nie jego przyczyny, które nie 

prowadzi do oczekiwanej efektywności rozwiązania. 

Obowiązująca procedura budowy koncepcji nie zapewnia ani oczekiwanej kompleksowości – jeśli wykonawca 

nie chce tej kompleksowości zrealizować, ani też nie zapewnia ciągłości dokumentacji w czasie. W rezultacie 

mamy często do czynienia, także w przypadku Serafy, z propozycją rozwiązań nie udokumentowanych 

należycie – oderwanych od poprzednich oraz cząstkowych, nie rozwiązujących problemu całościowo. 

Zostało to opisane i wyjaśnione poniżej. 

Ocena dokumentów koncepcyjnych dla zlewni rzeki Serafy 

Lista dokumentów koncepcyjnych i innych mających wpływ na budowę koncepcji zabezpieczenia przez 

zagrożeniem powodziowym w zlewni rzeki Serafy: 

1) Zasięg obszarów bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły oraz jej 

dopływów: Dłubni, Prądnika, Rudawy, Serafy oraz Wilgi w granicach administracyjnych Krakowa, 

opracowanie wykonane przez Bjornsen Berantende Ingenieure na zlecenie urzędu Miasta Krakowa 

w 2008 r., które zawiera: 

 charakterystyki zlewniowe, opadowe i hydrologiczne, modele oraz parametry i hydrogramy odpływu; 

 charakterystyki i parametry hydrodynamiczne przepływu na długości rzeki; 

 strefy zasięgu zalewów powodziowych (Q1% i Q10%). 

2) Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa, zwana dalej 

Koncepcją, opracowana na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez MGGP S.A. w 2011 r., które w zakresie 

zlewni Serafy zawiera: 

 charakterystyki i parametry opadowe – rzeczywiste i potencjalne; 

 charakterystyki zlewniowe pełne (z podziałem na zlewnie cząstkowe) oraz hydrologiczne, modele oraz 

parametry i hydrogramy odpływu; 

 charakterystyki i parametry hydrodynamiczne przepływu na długości rzeki; 

 profile zwierciadła wody (w warunkach podpiętrzenia Wisłą i bez dla Q1%); 

 strefy zasięgu zalewów powodziowych (Q1%); 

 propozycje wariantowe retencji zbiornikowej wraz z ich parametrami; 

 ocenę efektów pracy zbiorników; 

 wskaźnikowe koszty obniżenia zagrożenia powodziowego. 

3) Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – m. Kraków, 

gm. Kraków, pow. Miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. wielicki, zwany 

dalej Programem, wykonany na zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Krakowie przez PPHU AdEko s.c. w 2011 r., który zawiera: 
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 charakterystyki zlewniowe i wyznaczenie maksymalnych przepływów prawdopodobnych 

bez hydrografów odpływu; 

 charakterystyki i parametry hydrodynamiczne przepływu na długości rzeki; 

 tabelaryczne profile zwierciadła wody (w warunkach podpiętrzenia Wisłą dla Q1% i Q10%); 

 strefy zasięgu zalewów powodziowych (Q1% i Q10%); 

 wariantowe propozycje zabudowy rzeki Serafy dla obniżenia zagrożenia powodziowego, w tym warianty 

retencji zbiornikowej według opracowania 2), ale bez parametrów i charakterystyki gospodarki wodnej 

i urządzeń spustowych – pomimo, że dane hydrologiczne są inne niż w 2); 

 wskaźnikowe koszty obniżenia zagrożenia powodziowego według wariantów. 

Dla porządku należy wspomnieć, że w żadnym z powyższych dokumentów nie przytoczono danych z oceny 

poziomu zwierciadła wody w rzece Wiśle, zawartych w dwóch dokumentach koncepcyjnych dotyczących 

projektowanego kanału krakowskiego: z 2006 (wstępna koncepcja pt.: Ocena zasadności budowy kanału 

krakowskiego w zakresie obniżenia zwierciadła wód powodziowych na terenie Krakowa –opracowana 

przez Politechnikę Krakowską) i z 2008 roku (2009 – aneksowane studium wykonalności pt.: Opracowanie 

koncepcji oraz studium wykonalności dla budowy „kanału krakowskiego” – opracowane przez TINA 

Vienna Transport Strategies GMBH), wykonanych na zlecenie odpowiednio: Urzędu Miasta Krakowa i Zarządu 

Infrastruktury Komunalnej i Transportowej Miasta Krakowa. W tych opracowaniach zostały określone 

i potwierdzone przez IMGW przepływy i rzędne zwierciadła wód powodziowych Wisły (odbiornika Serafy), 

uwzględniające: 

 wartości przepływów wysokich prawdopodobnych (Q1% – Q0,1%) w stanie obecnym oraz pod wpływem 

oddziaływania zbiornika Świnna Poręba, który obniży te wartości odpowiednio; 

 profili zwierciadła wody, czyli poziomy zwierciadła wody, odpowiadające tym przepływom bez oddziaływania 

kanału krakowskiego. 

Jako odbiornik, rzeka Wisła miała zatem określone warunki przepływu wód katastrofalnych, na których należało 

oprzeć obliczenia dla Serafy. W opracowaniu nr 2) MGGP S.A. dokonał w tym zakresie własnych oszacowań. 

Oceniając spójność powyżej wymienionych dokumentów, można stwierdzić z całym przekonaniem jej brak, 

każde z opracowań jest wykonane odrębnie bez przytaczania oraz interpretacji danych z poprzedniego. Dotyczy 

to:  

 bazowych danych opadowych i hydrologicznych, które są różne we wszystkich trzech opracowaniach, 

a kolejne nie odnoszą się do poprzednich, tylko podają własne obliczenia. Za bazę do Programu należałoby 

uznać hydrologię zawartą w Koncepcji, ponieważ jest ona najbardziej szczegółowa, a ponadto – w zakresie 

Serafy, jest elementem zlewni bezpośrednich Wisły ujętych szczegółowo i szeroko co do obszaru całego 

Krakowa, 
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 warunków hydraulicznych w ujściowym odcinku Serafy do Wisły, dotyczy to zarówno podanych wyżej 

oddziaływań zbiornika Świnna Poręba jak i rzędnych zwierciadła wody dla wód katastrofalnych na Wiśle, 

na których „opiera” się zwykle zwierciadło wody rzeki dopływającej,  

 powyższy problem dotyczy zarówno relacji wielkości tych przepływów, np. Q1% Serafy łączy się z Q1% oraz 

Q0,1% i Q0,3% Wisły ze względów bezpieczeństwa, jak i konkretnych wartości tych przepływów 

obowiązujących obecnie od 2009 roku (po uzgodnieniu z IMGW). 

Dane geodezyjne ulegały zmianie w czasie, dokonywano ich weryfikacji i w tym zakresie trudno oczekiwać 

spójności w tym zakresie. 

Projekt stref zagrożenia powodziowego – opracowanie 1) jest najwcześniejsze i najmniej precyzyjne, jednak 

każde następne powinno je chociaż skomentować. Program wykorzystał lokalizacje i parametry zbiorników 

retencyjnych zaproponowanych w Koncepcji, ale nie określił ani nowej gospodarki wodnej ani parametrów 

urządzeń spustowych, w warunkach wprowadzenia nowych – innych parametrów hydrologicznych. 

Uchybienia Programu w zakresie merytorycznym. Aktualnie opracowany dla rzeki Serafy – jako wynikowy dla 

dalszego postępowania inwestycyjnego, Program zabezpieczenia przed powodzią pod nazwą Program 

zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – m. Kraków, gm. Kraków, pow. Miasto 

Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. wielicki nie spełnia wymagań stawianych przed tego 

rodzaju dokumentem. Szczegółowo braki te określono poniżej. 

W opracowaniu Programu zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy zastosowano 

odmienne podejście do oszacowania odpływu ze zlewni Serafy, w stosunku do dwóch pozostałych opracowań. 

Zestawiono formuły wcześniej zastosowane (razem 5 z różnych opracowań, w tym dwóch wyżej omówionych) 

i zaproponowano własną – opartą na założeniach Szpechta. Brak jest uzasadnienia odrzucenia zastosowanej 

metody i wartości uzyskanych w Koncepcji, która jest szczegółowa pod tym względem i została przyjęta przez 

Urząd Miasta na podstawie szerokiej dyskusji środowiskowej Jest to tym bardziej dziwne i trudne do zrozumienia, 

ponieważ: 

1. Brak jest określenia wyliczonych w tym opracowaniu, obok wartości maksymalnych przepływów 

prawdopodobnych, hydrogramów odpływów z nimi związanych, które są niezbędne dla parametryzacji 

gospodarki wodnej projektowanych zbiorników retencyjnych Serafy. 

2. Brak ustosunkowania się do różnic w strefach zasięgu zagrożenia – własnych oraz uzyskanych w ramach 

Koncepcji. 

3. Brak oceny wpływu proponowanych rozwiązań na obniżenie zasięgu zalewów i potencjału strat 

powodziowych, albo historycznych albo inaczej określonych. Są w tym opracowaniu dokumenty pod nazwą 

inwentaryzacja stref zagrożenia powodziowego (rysunki koncepcyjne 2.1 i 2.2 są zatytułowane „Mapa 

inwentaryzacyjna terenów zagrożonych”). Jednak jest to myląca nazwa, gdyż nie ma tam potencjału majątku 

zagrożonego, a jedynie szczegółowa mapa zasadnicza. 
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4. Brak oceny przepustowości obecnego koryta rzeki. Profil podłużny nie zawiera zwierciadła wody, a jedynie 

rzędną dna, brzegów i korony obwałowań, a w zestawieniach tabelarycznych także brak tej oceny. 

5. Brak oceny wpływu pracy zbiorników na redukcję dopływu do nich. Przyjęto redukcję tych dopływów 

arbitralnie nie analizując ani krzywej pojemności, ani pracy urządzeń, ani ewentualnej bezwładności reakcji 

zbiornika – stosunkowo płytkiego i rozległego. 

Te wymienione mankamenty, należy dodatkowo uzupełnić następującymi wątpliwościami: 

6. Jako poziom odniesienia na Wiśle przyjęto wysokość zwierciadła niższą o 30 cm od korony obwałowań. 

To arbitralne podejście wiąże się zapewne z ustawowym wymaganiem wzniesienia korony obwałowań (w tym 

przypadku Wisły) ponad zwierciadło wody kontrolnej wysokiej dla projektowanych lub modernizowanych 

obwałowań (w tym przypadku wiślanych, dla których woda kontrolna to Q0,1%. Jednak wiadomo z projektów 

modernizacji obwałowań Wisły na obszarze Krakowa, a także innych dokumentów, w tym koncepcyjnych dla 

kanału krakowskiego, że obwałowania wiślane nie spełniają tego wymagania, co zostało uzasadnione 

i opisane, a także jest dostępne w dokumentach zarówno Urzędu Miasta Krakowa jak i Małopolskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych). 

7. Tabela obliczeń hydraulicznych wskazuje, że podstawową przyczyną znacznego zasięgu zalewów są ‘mostki” 

(nomenklatura użyta w opracowaniu). Pomijając prawidłowość obliczeń (także nie skonfrontowano ich 

z obliczeniami zawartymi Koncepcji), nie uwzględniono ich przebudowy w koncepcji, co dałoby obniżenie 

zwierciadła w kilometrach 2,8 – 5,0 od około 30 cm do 1,5 m łącznie, czyli także chyba bardzo znaczące 

obniżenie zasięgu zalewów.  

8. Kosztów realizacji trzech wariantów przedsięwzięć (od 70 do 112 mln zł) nie skonfrontowano w żaden sposób 

ani z realnymi stratami powodziowymi ani ze stratami potencjalnymi, pomimo, że – wspomniane już wyżej 

w punkcie 3) – rysunki koncepcyjne 2.1 i 2.2 są zatytułowane „Mapa inwentaryzacyjna terenów zagrożonych”; 

brak mapy inwentaryzacyjnej terenów zagrożonych lub ich braku po zastosowaniu rozwiązań 

zabezpieczających. 

9. Rozwiązania techniczne zapór proponowanych zbiorników retencyjnych, zarówno w odniesieniu 

do konstrukcji jak i do sterowania falą powodziową lub automatycznego obniżenia wielkości powodzi 

(bez sterowania) nie znajdują uzasadnienia w opracowanym dokumencie. Brak warunków przeprowadzenia 

wezbrań przez zbiorniki retencyjne, a wcześniej brak charakterystyk pojemnościowych zbiorników 

i parametrów urządzeń spustowych 

Powyższe mankamenty uniemożliwiają bezpośrednie wykorzystanie tego dokumentu w realizacji zadań 

inwestycyjnych. Wymagane jest usunięcie tych braków w projekcie budowlanym dla przyjętego wariantu 

kosztowego zabezpieczenia przed powodzią. Należy te braki usunąć jak najszybciej, ponieważ retencja 

powodziowa w zlewni Serafy jest niezbędna już i powinna być w sposób odpowiedzialny zrealizowana. 
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Postulowane zmiany i zalecenia: 

Postulowane zmiany: 

1. Należy wprowadzić standard metodyczny i proceduralny dla poprawnej oceny zagrożenia powodziowego 

w warunkach rzeczywistych i potencjalnych. 

Należy uzupełnić i ujednolicić wymagania dotyczące zakresu i sposobu szacowania szkód i strat 

powodziowych w warunkach rzeczywistych tak, aby: (1) straty i szkody były reprezentatywne dla sytuacji 

i zawierały wszystkie niezbędne ich rodzaje, (2) aby były dokumentowane w ujęciu i zlewniowym 

i administracyjnym.  

Problem zagrożenia potencjalnego regulują już obecnie niektóre dokumenty (ustawa prawo wodne – 

ogólnie, Metodyka opracowania map ryzyka powodziowego – szczegółowo, zalecenia Pełnomocnika 

Rządu ds. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły – zalecenie), należy je wdrożyć, 

czyli ustanowić standard realizacyjny delegowany do poziomu dokumentacji, z znaleźć i źródło finansowania 

i możliwości wykonawcze. 

2. Należy wprowadzić wymóg dotyczący konieczności uwzględnienia w koncepcji zabezpieczenia przed 

powodzią (ogólnej i szczegółowej) zarówno źródła zagrożenia (meteorologiczne, hydrologiczne i od strony 

zagospodarowania i zabudowy zlewni) w warunkach obecnych i planowanego rozwoju, a także możliwych 

wariantów jego obniżenia. 

3. Opracowanie procedur i metodyki zapewniających konsekwentną budowę koncepcji wstępnych 

i szczegółowych, przy zachowaniu ciągłości informacji i danych bazowych z poprzednich dokumentów w tym 

zakresie lub ich interpretacji uzasadniającej konieczność wprowadzenia zmian lub nowych danych. Muszą 

one być wówczas zweryfikowane a także powinna być dołączona ocena zmian, które one za sobą niosą 

w stosunku do poprzednich. 

4. Należy wprowadzić standaryzację metodyczną i formalną zarówno w odniesieniu do zakresu koncepcji 

szczegółowych, jak i poziomu informacji wstępnych i wynikowych w tych koncepcjach, tak aby uzyskać 

porównywalne ze sobą rozwiązania w kolejnych etapach a także w różnych obszarach dorzecza. 

Problem wymaga pilnego rozwiązania, ponieważ w warunkach braku takich zaleceń i standardów będziemy 

nieprawidłowo oceniać koszty w stosunku do korzyści, budować rozwiązania lokalne w miejsce 

kompleksowych lub – przewymiarowane bądź niedoszacowane, a w rezultacie wydatkować nieprawidłowo 

środki publiczne. 
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Postulowane zalecenia dotyczące uzupełnienia i usunięcia braków w Programie zwiększenia zabezpieczenia 

powodziowego w dolinie rzeki Serafy – m. Kraków, gm. Kraków, pow. Miasto Kraków, m. Brzegi, 

Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. wielicki, zwany Programem: 

1. W projekcie budowlanym, dotyczącym zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy według 

wybranego wariantu zabudowy a w tym retencji powodziowej, należy wykonać prace uzupełniające, które 

zlikwidują uchybienia merytoryczne Programu, opisane wyżej. 

2. Do tak uzupełnionego projektu budowlanego powinien zostać wykonany koreferat przez zewnętrznego 

opiniodawcę, który potwierdzi, że odpowiednią zawartość i jakość opracowania dopuszczonego do realizacji. 

Zlewnia rzeki Serafy wymaga pilnego rozwiązania w zakresie obniżenia zagrożenia powodziowego, głównie 

poprzez retencję części odpływu wód opadowych. Jednak rozwiązanie inwestycyjne winno być efektywne 

i odpowiednio uzasadnione co do efektywności. 
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Załącznik nr 2 

 

ANALIZA STANU PRAWNEGO W ZAKRESIE KONTROLOWANYCH ZAGADNIEŃ 

 

1. Dyrektywy unijne 

Polityka wodna Unii Europejskiej została uregulowana w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej56, która zwana jest Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Celem dyrektywy jest osiągnięcie dobrego stanu 

wszystkich wód do 2015 r. Transpozycja przepisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede 

wszystkim poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne57. 

Ponieważ RDW pominęła pewne aspekty ważne dla gospodarowania wodami, w tym przede wszystkim kwestie 

powodzi, z dniem 26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim58, zwana dyrektywą 

powodziową. Celem dyrektywy powodziowej jest ustanowienie ram dla oceny ryzyka powodziowego 

i zarządzania nim, w celu ograniczenia negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, 

dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, związanych z powodziami na terytorium Wspólnoty. 

Zobowiązania nałożone na państwa członkowskie wynikające z dyrektywy polegają na konieczności opracowania 

wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego i planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich publicznego udostępnienia. Dyrektywa wymaga długoterminowego 

procesu planowania, który odbywać się będzie w trzech etapach: 

 do grudnia 2011 r. – sporządzenie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, 

 do grudnia 2013 r. – opracowanie map zagrożeń i map ryzyka powodziowego, 

 do grudnia 2015 r. – przygotowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Nowe podejście do zagadnień związanych z oceną i zarządzaniem ryzkiem powodziowym, wynikające 

z dyrektywy powodziowej, zostało uwzględnione w nowelizacji ustawy Prawo wodne59, która weszła w życie 

z dniem 18 marca 2011 r. Bezpośrednia implementacja przepisów dyrektywy powodziowej do prawa polskiego 

została również dokonana poprzez rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 

2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego60. 

 

                                                 
56 Dz. U. UE L nr 327 z 22 grudnia 2000 r., str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją nr 2455/2001/WE (Dz. U. L nr 331 z 15 grudnia 2001 r., str. 1) oraz 
Dyrektywą 2008/32/WE (Dz. U. L nr 81 z 20 marca 2008 r., str. 60). 

57 Dz. U. z 2012 r., poz. 145. 

58 Dz. U. UE L Nr 288 z 6 listopada 2007 r., str. 27. 

59 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159).  

60 Dz. U. z 2013 r., poz. 104  
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2. Prawo wodne 

Jednym z elementów procesu gospodarowania wodami jest zarządzenie zasobami wodnymi, które 

w szczególności służy ochronie przed powodzią (art. 1 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy). Organami 

właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są (art. 4 ust. 1 ustawy): 

 minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, 

 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako centralny organ administracji rządowej, nadzorowany 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, 

 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej – jako organ administracji rządowej niezespolonej, 

podlegający Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 wojewoda, 

 organy jednostek samorządu terytorialnego. 

2.1. Prawo własności wód i obowiązki właściciela wód 

Wody stanowią własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych albo osób fizycznych, przy czym wody 

stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego są wodami publicznymi 

(art. 10 ust. 1 i 2 ustawy). 

Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują 

(art. 11 ust. 1 ustawy): 

 minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich 

wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki Gdańskiej, 

 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – w stosunku do wód istotnych dla kształtowania zasobów 

wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, 

 dyrektor parku narodowego – w stosunku do wód znajdujących się w granicach parku, 

 marszałek województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd 

województwa – w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, 

służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, oraz w stosunku do pozostałych 

wód, które nie są administrowane przez ww. organy. 

Rzeka Serafa – w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego – jest administrowana przez Małopolski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Prawa właścicielskie Marszałka Województwa Małopolskiego 

w stosunku do wód Serafy wynikają z postanowień art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo wodne oraz Załącznika nr 2 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub 

ich części stanowiących własność publiczną61. 

Utrzymanie wód stanowi obowiązek ich właściciela (art. 21 ust. 1 ustawy). Utrzymywanie śródlądowych wód 

powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub 

                                                 
61 Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 149. 
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brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego 

spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wód (art. 22 ust. 1 ustawy). Do obowiązków 

właściciela śródlądowych wód powierzchniowych należy (art. 26 ustawy): 

 zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów, 

będących w jego władaniu, 

 dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód, 

 regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie do możliwości 

wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych, 

 zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów, 

 współudział w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów 

wodnych, 

 umożliwienie wykonywania obserwacji i pomiarów hydrologiczno-meteorologicznych oraz 

hydrogeologicznych. 

2.2. Budownictwo wodne 

Budownictwo wodne polega na wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych (art. 62 ust. 1 ustawy). 

Utrzymywanie urządzeń wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich 

funkcji (art. 64 ust. 1 ustawy). W kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich 

korzyści; ustalenia i podziału kosztów dokonuje na wniosek właściciela urządzenia wodnego, w drodze decyzji, 

organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (art. 64 ust. 1a ustawy). Właściciel urządzenia wodnego 

znajdującego się na śródlądowych wodach powierzchniowych jest obowiązany do zapewnienia obsługi, 

bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania tego urządzenia, z uwzględnieniem wymagań wynikających 

z warunków utrzymywania wód (art. 64 ust. 2 ustawy). Przepisy dotyczące urządzeń wodnych nie naruszają 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane62 (art. 62 ust. 2 ustawy). 

Przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu 

z nich, a w szczególności (art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy): 

 budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, 

 zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, 

 stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów, 

 obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, 

 obiekty energetyki wodnej, 

 wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz 

wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych, 

 stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych, 

 mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, 

                                                 
62 Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 ze zm. 
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 stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych. 

Regulacja koryt cieków naturalnych służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej 

i polega ona na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza poza działania związane 

z utrzymywaniem wód, a w szczególności na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu 

poziomego koryta cieku naturalnego (art. 67 ust. 1 i 2 ustawy). 

Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, 

ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami (art. 70 ust. 1 ustawy). Urządzenia 

melioracji wodnych dzielą się na podstawowe (wyszczególnione w art. 71 ustawy) i szczegółowe (wymienione 

w art. 73 ustawy), w zależności od ich funkcji i parametrów (art. 70 ust. 2 ustawy). Ewidencję śródlądowych wód 

powierzchniowych, stanowiących własność publiczną, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby 

rolnictwa, a także ewidencję urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzi marszałek 

województwa (art. 70 ust. 3 ustawy). Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych w trybie art. 74 ust. 2, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz 

utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych należy do marszałka województwa (art. 75 ust. 1 

ustawy). Zadania powyższe, a także zadania wskazane w art. 70 ust. 3 ustawy Prawo wodne, marszałek 

województwa realizuje, jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 75 ust. 2 ustawy). 

2.3. Ochrona przed powodzią 

2.3.1. Uregulowania dotyczące ochrony przed powodzią obowiązujące od dnia 18 marca 2011 r. 

Na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 

z dniem 18 marca 2011 r. uchylono przepisy działu V Prawa wodnego – Ochrona przed powodzią i suszą, 

dodając równocześnie przepisy działu V A – Ochrona przed powodzią. 

Obecnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące ochrony przed powodzią zostały ujęte  

w art. 88a – 88q ustawy Prawo wodne. Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji 

rządowej i samorządowej (art. 88a ust. 1 ustawy). Prowadzi się ją z uwzględnieniem map zagrożenia 

powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym (art. 88a ust. 3 

ustawy). Organem odpowiedzialnym za ich przygotowanie jest Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

(art. 88c – 88h ustawy). Na etapie opracowywania programu kontroli nie zostały wydane przepisy wykonawcze 

w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (art. 88j ustawy). 

Ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje się w szczególności przez (art. 88k ustawy): 

 kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, 

 racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie 

przepływami wód, 

 zapewnienie funkcjonowania systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi 

w atmosferze oraz hydrosferze, 
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 zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód, 

 budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych, 

 prowadzenie akcji lodołamania. 

2.3.2. Uregulowania dotyczące ochrony przed powodzią obowiązujące przed dniem 18 marca 2011 r. 

Przed dniem 18 marca 2011 r. problematyka zabezpieczenia przed powodzią była uregulowana w Dziale V 

ustawy Prawo wodne (art. 78 – 88). 

Ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej 

(art. 81 ustawy), przy czym w ustawie prawo wodne określone zostały zadania dla Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz marszałka województwa. Ochronę 

ludzi i mienia przed powodzią realizuje się w szczególności przez (art. 80): 

 zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, 

suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych, 

 racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie 

przepływami wód, 

 funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz 

hydrosferze, 

 kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz 

utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi. 

Ochrona przed powodzią prowadzi się zgodnie z planami ochrony przeciwpowodziowej na obszarze kraju, 

a także regionu wodnego (art. 79 ust. 1 ustawy). Dla potrzeb planowania ochrony przed powodzią dyrektor 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej63, ustalające granice 

zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed 

powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów 

zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dokonuje podziału obszarów na (art. 79 ust. 2): 

 obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub 

kulturową, 

 obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, 

 obszary potencjalnego zagrożenia powodzią. 

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej przesyła projekt studium ochrony przeciwpowodziowej do 

zaopiniowania właściwym radom gminy, radom powiatu i sejmikom wojewódzkim; termin zgłaszania uwag upływa 

po 30 dniach od dnia przesłania projektu, a brak opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego 

projektu (art. 79 ust 3 ustawy). Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej zawiadamia ww. organy 

o sposobie uwzględnienia uwag w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania (art. 70 ust. 4 ustawy). 

                                                 
63 Przepisy ustawy dotyczące konieczności opracowania studium ochrony przeciwpowodziowej weszły w życie z dniem 30 lipca 2005 r. 
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Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią obejmują (art. 82 ust. 1 ustawy): 

 tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który 

wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, 

 obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

i administracji morskiej, 

 strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej. 

Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą 

utrudnić ochronę przed powodzią, w szczególności (art. 82 ust.2 ustawy): 

 wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

 sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności 

stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, 

obwałowań lub odsypisk, 

 zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót 

związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem lub 

odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą. 

Ponadto, zabronione jest lokalizowanie na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji 

zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów 

zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania (art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy). 

Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią obejmują tereny narażone na zalanie w przypadku: przelania się 

wód przez koronę wału przeciwpowodziowego; zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych; 

zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego (art. 83 ust. 1 

ustawy). Na obszarach tych dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze aktu prawa 

miejscowego, wprowadzić zakazy, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne, o ile jest to 

uzasadnione potrzebą ochrony wód lub zakazy, o których mowa w art. 82 ust. 2 tej ustawy, o ile jest to 

uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi i mienia (art. 83 ust. 2 ustawy). 

Od dnia 30 lipca 2005 r., obszary ustalone w studium ochrony przeciwpowodziowej uwzględnia się przy 

sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (art. 84 ustawy). Poprzednio w ww. 

dokumentach należało uwzględnić obszary określone w art. 82 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, 

tj. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, do których zaliczało się obszary bezpośredniego zagrożenia 

powodzią oraz obszary potencjalnego zagrożenia powodzią. 
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2.4. Pozwolenia wodnoprawne 

Pozwolenia wodnoprawne są jednym z instrumentów zarządzania zasobami wodnymi (art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy). 

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na (art. 122 ust. 1 ustawy): 

 szczególne korzystanie z wód64, 

 regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na 

warunki przepływu wody, 

 wykonanie urządzeń wodnych, 

 rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód, 

 długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, 

 piętrzenie wody podziemnej. 

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony (art. 127 ust. 1 ustawy). Pozwolenie 

wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat, a pozwolenie 

wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat. (art. 127 

ust. 2 i 3 ustawy). Obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na 

wykonanie urządzeń wodnych (art. 127 ust. 5 ustawy). Informację o wszczęciu postępowania o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego właściwy organ podaje do publicznej wiadomości (art. 127 ust. 6 ustawy). Stroną 

postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest (art. 127 ust. 7 ustawy): 

 wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, 

 właściciel wody, 

 właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki przemysłowe zawierające 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 

 właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, 

 władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub 

planowanych do wykonania urządzeń wodnych, 

 uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 

wykonania urządzeń wodnych. 

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz 

obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w tym m.in. 

(art. 128 ust. 1 ustawy): 

 ilość pobieranej lub odprowadzanej wody, w tym maksymalną ilość m3 na godzinę i średnią ilość m3 na dobę 

oraz maksymalną ilość m3 na rok, 

 sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia oraz przepływy, 

 ograniczenia wynikające z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego, 

                                                 
64 Szczególne korzystanie z wód zdefiniowano w art. 37 ustawy. 
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 opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe 

parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, 

 wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego 

pozwolenia wodnoprawnego, 

 niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Ponadto, w razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowo ustala się m.in. obowiązek odtworzenia 

retencji przez budowę służących do tego celu urządzeń wodnych lub realizację innych przedsięwzięć, jeżeli 

w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód 

śródlądowych (art. 128 ust. 2 pkt 5 ustawy). Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego przekazuje 

do właściwego dyrektora regionalnego zarządu informację o pozwoleniu wodnoprawnym, które wygasło z mocy 

prawa, zostało zmienione albo cofnięte, albo którego wygaśnięcie zostało stwierdzone w drodze decyzji 

(art. 128 ust. 5 ustawy). 

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego dołącza się (art. 131 ust. 1 i 2 ustawy): 

 operat wodnoprawny, 

 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona 

wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia 

wodnego, 

 opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 

Generalnie organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta, wykonujący to zadanie 

jako zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 140 ust. 1 ustawy). Marszałek województwa wydaje 

pozwolenia wodnoprawne w przypadkach przewidzianych w art. 140 ust. 2 ustawy Prawo wodne, a dyrektor 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej w przypadkach wskazanych w art. 140 ust. 2a tej ustawy. 

2.5. Zarząd Gospodarki Wodnej 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym 

w sprawach gospodarowania wodami, a w szczególności w sprawach zarządzania wodami oraz korzystania 

z wód (art. 89 ust. 1 ustawy). Do zadań Prezesa należy m.in.: opracowanie projektów planów gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy (art. 90 ust. 1 pkt 1a), przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map 

zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów 

dorzeczy (art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a i b)65 oraz uzgadnianie projektów warunków korzystania z wód regionu 

wodnego (art. 90 ust. 1 pkt 3). 

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej jest organem administracji rządowej niezespolonej właściwym 

w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie (art. 92 ust. 1 

                                                 
65 Przed dniem 18 marca 2011 r. do zadań Prezesa KZGW, określonych w art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, należało opracowanie projektu planu 
ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy. 
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ustawy). Zadania dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej zostały określone w art. 92 ust. 3 ustawy 

Prawo wodne, a należą do nich w szczególności: 

 opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego, 

 opracowywanie studiów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym (przepis zobowiązujący do 

opracowania tych studiów uchylono z dniem 18 marca 2011 r.), 

 opracowywanie projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego (od dnia 18 marca 2011 r. 

obowiązki te dotyczą sporządzania planów zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych oraz 

współpracy w przygotowywaniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego i planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym), 

 koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, 

w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej, 

 prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego, 

 wykonywanie kontroli gospodarowania wodami. 

W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, związanym z gospodarką wodną, dyrektor regionalnego 

zarządu realizuje w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu zadania związane z utrzymaniem wód lub urządzeń 

wodnych oraz pełni funkcje inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym (art. 92 ust. 4 ustawy). 

W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych 

oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej wymaga (art. 4a ustawy): 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategia rozwoju 

województwa w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 

 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy w rozumieniu ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym66 dla przedsięwzięć wymagających 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek 

województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 

2.6. Marszałek województwa 

Marszałek województwa wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do niektórych wód publicznych stanowiących 

własność Skarbu Państwa (pkt 2.1.). Do zadań marszałka województwa należy także (pkt 2.2.): 

                                                 
66 Dz. U. z 2012 r., poz. 647. 
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 programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 

urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych, 

 prowadzenie ewidencji śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność publiczną, istotnych 

dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a także ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz 

zmeliorowanych gruntów. 

Ponadto, marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne (pkt 2.4.). 

Zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa Małopolskiego praw właścicielskich 

w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków 

wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku do pozostałych wód nie podlegających zarządzaniu przez 

Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Dyrektorów Parków Narodowych, w imieniu Marszałka 

Województwa Małopolskiego, realizuje Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie67. 

Zadania realizowane przez MZMiUW w szczególności obejmują (§ 4 ust. 1 pkt 1 – 6, 8 – 9 Statutu): 

 programowanie i planowania zadań w zakresie gospodarowania wodą, melioracji wodnych, ochrony 

przeciwpowodziowej oraz małej retencji, 

 prowadzenia ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urządzeń 

melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, 

 prowadzenie ewidencji pozostałych wód, dla których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek 

Województwa Małopolskiego i urządzeń wodnych, 

 nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych oraz urządzeń wodnych, 

 utrzymywanie i eksploatację cieków naturalnych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz 

urządzeń wodnych, 

 przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie cieków naturalnych, urządzeń melioracji wodnych 

podstawowych oraz urządzeń wodnych, 

 przygotowanie i realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz gospodarki wodnej w rolnictwie, 

 współpracę z jednostkami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w zakresie profilaktyki 

przeciwpowodziowej i ochrony przed powodzią oraz likwidacji szkód powodziowych. 

MZMiUW jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, której terenem działania jest województwo 

małopolskie (§ 2 ust. 1 i 3 Statutu). Nadzór i kontrolę nad działalnością MZMiUW sprawuje Zarząd Województwa 

Małopolskiego (§ 3 Statutu). 

                                                 
67 MZMiUW działa na podstawie uchwały Nr IX/96/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Małopolskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Krakowie oraz Statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VI/72/11 z dnia 28 lutego 
2011 r. 
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3. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz ustawy dotyczące samorządów 

terytorialnych 

Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, a w szczególności: 

 zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających 

w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, 

a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania 

i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach, 

 dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny 

ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy68. 

Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, m.in. w zakresie 

gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania 

wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych69. 

Powiat (miasto na prawach powiatu) wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom 

życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Do wyłącznej właściwości rady powiatu (rady miasta na prawach powiatu) 

należy dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Starosta (prezydent miasta na 

prawach powiatu) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie 

i alarm przeciwpowodziowy70. 

Do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Wójt (burmistrz, prezydent) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza 

i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy71. 

Do realizacji na terenie miasta Krakowa niektórych zadań, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, powołany 

został Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie72. Do zadań ZIKiT należą w szczególności 

zadania dotyczące: 

 utrzymywania i rozwoju otwartego systemu odwadniania miasta oraz ochrony przeciwpowodziowej, 

                                                 
68 Art. 22 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.). Przed dniem 
1 kwietnia 2009 r. obowiązki te wynikały z art. 15 pkt 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, 
poz. 872 ze zm.). 

69 Art. 14 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.). 

70 Art. 4 ust. 1 pkt 16, art. 12 pkt 9d, art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). 

71 Art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). 

72 ZIKiT działa na podstawie: 

 uchwały Nr XXXVII/269/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1999 r. (ze zmianami) w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakład 
Gospodarki Komunalnej I i Zakład Gospodarki Komunalnej II w Krakowie oraz nadania powstałej z połączenia jednostce nazwy Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Krakowie, 

 statutu nadanego uchwałą Nr XLVIII/594/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2008 r. 
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 opracowywania trzyletniego projektu planu inwestycyjnego zabezpieczającego rozwój infrastruktury miasta 

w zakresie objętym kompetencjami ZIKiT, 

 wypełniania funkcji inwestorskich dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Kraków 

w zakresie działania ZIKiT73. 

ZIKIT podlega Prezydentowi Miasta Krakowa (§ 2 ust. 7 Regulaminu organizacyjnego). ZIKiT jest jednostką 

budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych (§ 3 ust. 1 Regulaminu 

organizacyjnego). ZIKIT realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwałą budżetową 

i przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Kraków, a plany rzeczowo finansowe tej jednostki zatwierdza 

Prezydent Miasta Krakowa (§ 3 ust. 2 i 4 Regulaminu organizacyjnego). 

4. Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym 

Kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych jest jednym 

z elementów służących ochronie ludzi i mienia przed powodzią (art. 88k pkt 1 ustawy Prawo wodne, a przed 

dniem 18 marca 2011 r. art. 80 pkt 4 tej ustawy). 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym74, 

należy do zadań własnych gminy (art. 3 ust. 1 ustawy). 

W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad gospodarowania przestrzennego, rada 

gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 9 ust. 1 ustawy). Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza 

studium zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem (art. 9 ust 2 ustawy). Ustalenia studium 

są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (art. 9 ust. 4 ustawy). Studium nie jest 

aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 ustawy). Od 16 sierpnia 2010 r. w studium należy uwzględnić 

uwarunkowania wynikające m.in. z wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej (art. 10 ust. 1 pkt 15 

ustawy)75. W studium określa się m.in. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi76, a od dnia 18 marca 

2011 r. obszary szczególnego zagrożenia powodzią77 (art. 10 ust. 2 pkt 11 ustawy). Przed zmianą ustawy 

                                                 
73Zadania ZIKiT i sposób jego działania szczegółowo określono w Regulaminie organizacyjnym tej jednostki, który stanowi załącznik do zarządzenia 
Dyrektora ZIKiT nr 5/2010 z dnia 1 marca 2010 r.  

74 Dz. U. z 2012 r, poz. 647. 

75 Przed tym dniem nie było takiego obowiązku. 

76 Obszary bezpośredniego oraz potencjalnego zagrożenia powodzią zostały zdefiniowane odpowiednio w art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy Prawo wodne 
(przepisy te uchylono z dniem 18 marca 2011 r.). 

77 Obszary szczególnego zagrożenia powodzią zostały zdefiniowane w art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne. Są to obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat; obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 
wynosi raz na 10 lat; 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 tej ustawy, stanowiące działki ewidencyjne, a także 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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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie z dniem 18 marca 2011 r., wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta występował do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej o opinię w zakresie 

zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (art. 11 pkt 8 lit. i ustawy78, a od dnia 

21 października 2010 r. obowiązek ten wynikał z art. 11 pkt 6 lit i ustawy). Obecnie należy wystąpić o opinię 

w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (art. 11 pkt 6 lit. i ustawy). Studium 

uchwala rada gminy (art. 12 ust. 1 ustawy). 

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego79, oraz określenia sposobów ich 

zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (art. 14 ust. 1 ustawy). Przedmiotową uchwałę rada gminy podejmuje 

z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (art. 14 ust. 4 ustawy). Plan 

miejscowy jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 ustawy). W planie miejscowym określa się obowiązkowo 

m.in. zasady kształtowania zabudowy, a także granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią (art. 15 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy – przed dniem 18 marca 2011 r. dotyczyło to obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi). Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek uzgodnienia 

projektu planu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania 

stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi (art. 17 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy80 w związku z art. 4a pkt 2 ustawy Prawo 

wodne). Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 20 ust. 1 ustawy). 

W celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów 

miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich 

sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium (art. 32 ust. 1 ustawy). Wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

przekazuje radzie gminy wyniki analiz, co najmniej raz w czasie kadencji rady, a rada gminy podejmuje uchwałę 

w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub 

w części, podejmuje działania dotyczące zmiany studium lub planu miejscowego (art. 32 ust. 2 ustawy). Jeżeli 

w wyniku zmiany ustaw zachodzi konieczność zmiany studium lub planu miejscowego, czynności, o których 

mowa w art. 11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonuje się odpowiednio 

w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian (art. 33 ustawy). 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, przy czym: lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych 

                                                 
78 Obowiązek w tym zakresie wprowadzono w wyniku zmiany ustawy z dniem 30 lipca 2005 r. 

79 Inwestycja celu publicznego – działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację 
celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

80 Do 21 października 2010 r. uregulowanie to było zawarte w art. 17 pkt 7 lit. c) ustawy. 
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inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy (art. 4 ust. 2 ustawy). Zmiana zagospodarowania 

terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu 

innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga 

ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy (art. 59 ust. 1 ustawy). Decyzję o warunkach zabudowy wydaje 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z odpowiednimi organami i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji 

wymaganych przepisami odrębnymi (art. 60 ust. 1 ustawy). Z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej uzgodnienia wymaga ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy dla 

przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym 

jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 4a pkt 3 ustawy Prawo 

wodne). Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy (art. 67 ust. 1). 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalenie planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa, należy do zadań samorządu województwa (art. 3 ust. 3 ustawy). Organy 

samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzą analizy 

i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania 

przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac (art. 38 ustawy). Sejmik 

województwa podejmuje ustawę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa (art. 39 ust. 1 ustawy). W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się 

ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi, a od dnia 18 marca 2011 r. obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

(art. 39 ust. 3 pkt 6 ustawy). 
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Załącznik nr 3: Struktura systemu ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Serafy

Ochrona 
przeciwpowodziow
a w dolinie Serafy

Małopolski 
Urząd 

Wojewódzki 

w Krakowie

Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 

/ Małopolski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w 

Urząd Miasta 
i Gminy 

Wieliczka

Urząd Miasta Krakowa / 
Zarząd Infrastruktury 

Komunalnej iTransportu 

w Krakowie

Regionalny 

Zarząd 
Gospodarki 

Wodnej 

PKP Polskie 
Linie Kolejowe 

S.A.

Starostwo 
Powiatowe 
w Wieliczce

● wykonywanie 

polityki RM 
w województwie 

małopolskim,
● zapewnienie 

współdziałania 
organów 

administracji 
rządowej i 

samorządowej,
● ocena stanu 

zabezpieczenia 
przeciwpowodziow

ego województwa,
● opracowanie 

planu 
operacyjnego 

Finansowanie zadań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, wykonywanych przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego, 

● zadania w zakresie gospodarki 

wodnej, w tym ochrony 
przeciwpowodziowej

● wykonywanie praw 
właścicielskich 

w stosunku do wód Serafy,
● utrzymanie wód Serafy,

●programowanie, planowanie
i nadzorowanie wykonywania 

urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych i szczegółowych 

(wykonywanych na koszt Skarbu 
Państwa) oraz utrzymywanie 

urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych,

● wydawanie pozwoleń 
wodnoprawnych,

● planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne,
● MZMiUW w imieniu Marszałka 

Województwa Małopolskiego 
realizuje zadania wynikające 

z wykonywania praw 

● utrzymywanie 

i bieżąca konserwacjia 
infrastruktury technicznej 

zlokalizowanej w obrębie 
potoku Serafa (rowy, 

przepusty,  mosty itp.).

P
orozum

ienia w
 sprawie w

spółpracy
oraz w

spółfinansow
ania zadań bieżących zw

iązanych z utrzym
aniem

 

cieków
 naturalnych przepływ

ających przez K
raków

 i zadań inw
estycyjnych zw

iązanych z regulacją nietkórych cieków
 naturalnych

● wykonywanie 

zadań publicznych 
o charakterze 

ponadgminnym 
w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej
,

● opracowanie 
planu operacyjnego 

ochrony przed 
powodzią,

● wydawanie 

● wykonywanie zadań 

z zakresu porządku 
publicznego i 

bezpieczeństwa 
obywateli oraz ochrony 

przeciwpowodziowej, 
● opracowanie planu 

operacyjnego ochrony 
przed powodzią,

● planowanie i 
zagospodarowanie 

przestrzenne.

● wykonywanie zadań z zakresu porządku 

publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpowodziowej, 
● opracowanie planu operacyjnego ochrony przed 

powodzią,
● wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,

● planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
● ZIKiT w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa 

realizuje zadania dotyczące utrzymywania i rozwoju 
otwartego systemu odwadniania miasta oraz ochrony 

● opracowanie studium 

ochrony 
przeciwpowodziowej,

● opiniowanie dokumentów 
dotyczących planowania 

przestrzennego,
● wydawanie pozwoleń 

wodnoprawnych
● prowadzenie ośrodka 

koordynacyjno-
informacyjnego ochrony 

przeciwpowodziowej,
● wykonywanie kontroli 

gospodarowania wodami.

Jednostki objęte kontrolą NIK

Jednostki / podmioty niekontrolowane 

Inni właściciele
urządzeń 
wodnych

● utrzymywanie urządzeń 

wodnych (np. wyloty, 
przepusty, rowy) 

polegające na ich 
eksploatacji, konserwacji i 
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Załącznik nr 4 

 
Zestawienie obszarów problemowych dotyczących realizacji przez różne jednostki  

zadań mających wpływ na poziom ochrony przed powodzią 
 

Lp. Obszar problemowy Uzasadnienie 

1 
Niesprecyzowane zadania gmin 
i powiatów w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej 

Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej 
i samorządowej (art. 88a ust. 1 ustawy Prawo wodne). Ponadto w ustawach 
samorządowych wskazano, że do zadań gmin i powiatów należą m.in. sprawy 
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.   

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na starostów oraz wójtów 
(burmistrzów / prezydentów) został nałożony obowiązek opracowania planu 
operacyjnego ochrony przed powodzią. We wszystkich kontrolowanych 
jednostkach dokument ten ukierunkowany były na działania, które należy 
podjąć w trakcie wystąpienia powodzi i stanowił integralną część systemu 
zarządzania kryzysowego.  

Żaden przepis prawa nie nakładał na kierowników jednostek samorządu 
terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego obowiązku opracowania 
planu ochrony przeciwpowodziowej, służącego realizacji strategii zapobiegania 
oraz zmniejszania skutków powodzi (określającego w szczególności zadania 
w zakresie podniesienia poziomu ochrony przeciwpowodziowej). 

Urząd Miasta Krakowa posiadał kompleksowy dokument zawierający 
propozycje rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa powodziowego 
gminy. Natomiast Urząd Miasta i Gminy Wieliczka oraz Starostwo Powiatowe 
w Wieliczce nie posiadały planów określających rozwiązania służące 
podniesieniu poziomu ochrony przeciwpowodziowej. Jako przyczynę braku 
takich planów wskazywano brak przepisów zobowiązujących do ich 
opracowania, a w Starostwie Powiatowym w Wieliczce dodatkowo wskazano, 
że zadania dotyczące poprawy bezpieczeństwa powodziowego spoczywają na 
regionalnych zarządach gospodarki wodnej. 

2 

Niejasno zdefiniowane zadania 
marszałków województw  
w zakresie ochrony przed 

powodzią na obszarach innych 
niż obszary rolnicze  

Zakres zadań Marszałka Województwa Małopolskiego – wynikający z ustawy 
Prawo wodne – nie wskazuje na konieczność podejmowania działań 
dotyczących programowania zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego dla obszarów innych niż obszary rolnicze.  

Marszałek Województwa Małopolskiego wykonuje prawa właścicielskie  
w stosunku do wód Serafy (art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne), a w jego 
imieniu zadanie te realizuje Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie. Na właścicielu wód Serafy ciąży obowiązek utrzymania tych wód, 
który polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz 
na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu 
zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych 
warunków korzystania z wód (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ww. ustawy). 

Równocześnie, Marszałek Województwa Małopolskiego, jako zadania 
z zakresu administracji rządowej, realizuje zadania dotyczące programowania, 
planowania, nadzorowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych z udziałem środków publicznych i urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych oraz utrzymywania urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych (art. 75 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne). Podkreślić jednak 
należy, że do urządzeń melioracji wodnych zalicza się te urządzenia, które 
służą regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej 
gleby, ułatwienia jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami 
(art. 71 ust. 1 i art. 73 ust. 1, w związku z art. 70 ust. 1 ww. ustawy). 

Serafa jest obecnie odbiornikiem ścieków (w tym wód opadowych) z silnie 
zurbanizowanych regionów Krakowa i Wieliczki. Z punktu widzenia ochrony 
przed powodzią w jej dolinie najistotniejsze jest wzmocnienie potencjału tej 
ochrony na obszarach przeznaczonych pod zabudowę kubaturową. 
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3 Dualizm administracji wodnej 

Realizacji zadań z zakresu ochrony przed powodzią nie sprzyja dualizm  
tzw. administracji wodnej. Administrację tę na obszarze województwa 
małopolskiego stanowią: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
(działający z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne) 
oraz Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 
(realizujący zadania wg podziału administracyjnego). 

 Do zadań Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie należało koordynowanie działań związanych z ochroną przed 
powodzią w regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków 
koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej (art. 92 ust. 3 
pkt 7 ustawy Prawo wodne). Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Osłony 
Przeciwpowodziowej, funkcjonujący w ramach struktury organizacyjnej 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, nie prowadził 
analiz w zakresie zagrożenia powodziowego ze strony Serafy, a także nie 
dokonywał – z własnej inicjatywy – analiz skuteczności stosowanych metod 
ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Serafy. Komórka ta nie posiadała 
również szczegółowych danych o przebiegu i skutkach powodzi 
występujących w dolinie Serafy oraz nie dysponowała modelem 
umożliwiającym opracowanie scenariusza powodziowego w dolinie Serafy.  

Jako jedną z przyczyn takiego stanu – oprócz nieopracowania studium 
ochrony przeciwpowodziowej dla tego obszaru – wskazywano relatywnie 
niewielki obszar zlewni Serafy w porównaniu do całego obszaru 
administrowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. Wynikało to także z faktu, że administratorem wymienionego 
cieku wodnego był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie. 

 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie był 
właściwy do wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód 
opadowych w zlewni Serafy na terenach zamkniętych (art. 140 ust. 2a 
ustawy Prawo wodne), tj. terenów przez które przebiega linia kolejowa 
Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek. Ponadto w okresie od 30 lipca 
2005 r. do 17 marca 2011 r. stroną postępowania w sprawie o wydanie 
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych w zlewni 
Serafy był m.in. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie (art. 127 ust. 7 ustawy Prawo wodne w brzmieniu 
obowiązującym w wymienionym okresie). 

Wydając pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych 
w zlewni Serafy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
nie analizował możliwości odprowadzenia tych wód korytem Serafy 
w powiązaniu z wcześniej wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi przez 
inne organy. Również, po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu przez 
inny organ postępowań o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na 
odprowadzanie wód opadowych w zlewni Serafy, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie nie zapoznawał się z przedłożonymi 
w ramach tych postępowań operatami wodnoprawnymi i nie zgłaszał 
w toku tych postępowań żadnych uwag. Brak działań w powyższym 
zakresie wyjaśniano tym, że Serafa jest administrowana przez Małopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, a Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nie posiada wiedzy 
na temat jej przepustowości pozwalającej na weryfikację informacji 
podawanych w operatach wodnoprawnych. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Marszałek 
Województwa Małopolskiego jest jednym z czterech organów wydających 
pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych w zlewni 
Serafy) również nie prowadził analizy możliwości odprowadzania wód 
opadowych z uwzględnieniem wszystkich wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych. Jako przyczynę podano m.in. fakt, że Urząd nie posiada 
kompletu pozwoleń wodnoprawnych dla zlewni Serafy, a obowiązek ich 
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przekazywania przez wszystkie organy wydające istnieje w przypadku 
katastru wodnego, który jest prowadzony przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ponadto wskazano, że planowanie 
gospodarowania wodami, a co za tym idzie sporządzenie zlewniowego 
bilansu wodno-gospodarczego jest zadaniem administracji rządowej, 
ponieważ na Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz 
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej nałożono obowiązek 
opracowania m.in. planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
warunków korzystania z wód regionów wodnych oraz sporządzania 
w miarę potrzeby warunków korzystania z wód zlewni. 

 Różni administratorzy cieków wodnych mogą nie zapewniać jednolitego 
podejścia przy budowie kompleksowych koncepcji zabezpieczenia przed 
powodzią.  

Serafa jest prawym dopływem Wisły. Jej administratorem jest Małopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (na mocy porozumienia 
z dnia 22 czerwca 2004 r. Urząd Miasta Krakowa przystąpił do współpracy 
i współfinansowania bieżącego utrzymania odcinka Serafy w granicach 
administracyjnych Krakowa). Z kolei Wisłą administruje Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie (w regionie wodnym Górnej Wisły). 

Powołany przez NIK biegły w swojej opinii wskazał, że opracowania 
dotyczące zabezpieczenia przed powodzią w dolinie Serafy powinny łączyć 
następujące elementy: wartość przepływu wielkiego na Wiśle (od tej 
wartości uzależniony jest poziom wzniesienia cofki wód wysokich na 
Serafie) oraz wpływ – pozostającego w budowie – zbiornika wodnego 
Świnna Poręba na poziom zwierciadła wód wysokich Wisły 
(co w konsekwencji oddziałuje na układ cofkowy zwierciadła wód 
powodziowych w dolinie Serafy, w jej odcinku ujściowym). W dokumentach 
dotyczących zabezpieczenia przed powodzią w dolinie Serafy 
zastosowano zróżnicowane podejście dotyczące wysokości zwierciadła 
wody na Wiśle, a ponadto żadne z tych opracowań nie odnosi się do 
wpływu zbiornika Świnna Poręba na obniżenie tego zwierciadła. 

4 

Niegromadzenie przez 
zarządzających gospodarką 

wodną danych  
o planowanym rozwoju 

wynikającym z dokumentów 
dotyczących planowania  

i zagospodarowania 
przestrzennego jednostek 
samorządu terytorialnego 

Proces planowania i zagospodarowania przestrzennego jest prowadzony bez 
wyraźnego powiązania z zapobieganiem zagrożeniom powodziowym 
w warunkach rozwoju. Powołany przez NIK biegły w swojej opinii wskazał 
m.in., że jednostki zarządzające gospodarką wodną nie gromadzą i nie 
analizują danych o prognozie zmian w użytkowaniu terenu i jego zabudowie na 
podstawie planów zagospodarowania przestrzennego. Dane takie 
(w szczególności w zakresie poziomu uszczelnienia zlewni) powinny służyć 
dokonaniu oceny wzrostu zagrożenia powodziowego na danym obszarze, 
a w konsekwencji umożliwić wprowadzenie warunków ograniczających 
użytkowanie terenu lub sformułowanie wytycznych w zakresie retencji wód 
opadowych. Tymczasem aktualnie procedowane i uchwalone miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego w dolinie Serafy wpłyną na wzrost 
zagrożenia powodziowego. Przykładowo ustalenia dla zabudowy określone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego „Płaszów-Rybitwy” 
i „Prokocim-Bieżanowska” spowodują wzrost uszczelnienia powierzchni zlewni 
o ponad 20%. W planach tych nie przewidziano rozwiązań rekompensujących 
utratę infiltracji wód opadowych. 

5 

Niewystarczające uregulowania 
prawne dot. zagospodarowania 

przestrzennego terenów,  
dla których nie określono 
obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi  

Tereny położone w dolinie Serafy nie zostały uwzględnione we wstępnej 
ocenie ryzyka powodziowego, jako obszary narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi, co oznacza, że ten obszar nie będzie objęty mapami zagrożenia 
powodziowego. 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym 
uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, należy do zadań własnych gminy (art. 3 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
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Jednak dla terenów, dla których nie określono obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, właściwy dyrektor regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej kierując się względami bezpieczeństwa ludzi i mienia 
może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić zakazy (o których 
mowa w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne) wykonywania robót oraz 
czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających 
zagrożenie powodziowe (art. 88m ustawy Prawo wodne). 

Powyższe uregulowania prawne dają dyrektorom regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej możliwość wpływu na kształtowanie polityki przestrzennej 
na terenie gminy, chociaż działania takie należą do jej zadań własnych. 
Podkreślić również należy, że w przypadku doliny Serafy, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie: nie prowadził analiz w zakresie zagrożenia 
powodziowego ze strony Serafy i nie dokonywał analiz skuteczności 
stosowanych metod ochrony przeciwpowodziowej w jej dolinie, a także nie 
posiadał danych o przebiegu i skutkach powodzi występujących w zlewni 
Serafy. Ponadto jednostka ta nie posiadała wiedzy na temat przepustowości 
Serafy, ponieważ generalnie dane takie powinny być dostępne 
u administratora tego cieku wodnego, tj. Małopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie.  
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Załącznik nr 5 

Środki wydatkowane na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w zlewni Serafy  
w okresie 2001 – 2012 (I półrocze) 

Wydatki Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w zlewni Serafy  
oraz na usuwanie szkód powodziowych w administrowanej infrastrukturze tego cieku wodnego 

  MZMiUW 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Środki na bieżące utrzymanie ogółem [tys. zł], w tym: 0 0 12 0 0 0 

1a Bieżące utrzymanie wód 0 0 12 0 0 0 

1b Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 0 0 0 0 0 0 

2 Usuwanie szkód powodziowych [zł] 0 0 0 51 0 0 

  Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 
2012  

I połowa 

1 Środki na bieżące utrzymanie ogółem [tys. zł], w tym: 41 135 97 60 91 0 

1a Bieżące utrzymanie wód 39 41 6 60 89 0 

1b Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 2 94 91 0 2 0 

2 Usuwanie szkód powodziowych [zł] 0 339 408 2 441 0 

        

Wydatki Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na bieżące utrzymanie wód, urządzeń wodnych i czyszczenie rowów odwadniających  
w zlewni Serafy (w granicach administracyjnych Krakowa) oraz wykonywanie prac interwencyjnych rowów przydrożnych i melioracyjnych 

  ZIKiT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Środki na bieżące utrzymanie ogółem [tys. zł], w tym: 2 2 2 2 5 5 

1a Bieżące utrzymanie wód 0 0 0 0 3 3 

1b Czyszczenie rowów odwadniających 2 2 2 2 2 2 

2 
Prace modernizacyjne 
(umacnianie, zabezpieczenie skarp i obwałowań) 

0 69 0 0 19 77 

3 
Prace interwencyjne dot. rowów przydrożnych  
i melioracyjnych (naprawy, remonty) [tys. zł] 

0 0 0 0 0 0 

  Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 
2012  

I połowa 

1 Środki na bieżące utrzymanie ogółem [tys. zł], w tym: 5 6 19 32 42 42 

1a Bieżące utrzymanie wód 3 4 6 9 12 6 

1b Czyszczenie rowów odwadniających 2 2 13 23 30 36 

2 
Prace modernizacyjne  
(umacnianie, zabezpieczenie skarp i obwałowań) 

0 371 236 756 799 27 

3 
Prace interwencyjne dot. rowów przydrożnych  
i melioracyjnych (naprawy, remonty) [tys. zł] 

0 0 300 1 108 713 312 
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Załącznik nr 6 
 

Podział środków z rezerw celowych budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych  
realizowane w części 85/12 – województwo małopolskie w okresie 2005 – 2012 

        

Rok 
Pozycja 
rezerw 

celowych 

Kwota zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa  
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych [w mln zł] 

Podział środków na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych  
[w mln zł] 

ogółem 
przeciwdziałanie 
skutkom klęsk 
żywiołowych 

usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych i pomoc 

poszkodowanym 

udział %                     
[5: 3] 

I półrocze 
udział %                     

[7: 4] 
III kwartał 

udział %                     
[9: 4] 

IV kwartał 
udział %                     
[11: 4] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2005 4, 9 2) 61 8 53 87,0 5 60,2 2 24,9 1 15,0 

2006 4 67 5 62 92,9 5 100,0 0 0,0 0 0,0 

2007 4 130 59 70 54,4 0 0,0 59 100,0 0 0,0 

2008 4 213 60 153 71,7 0 0,0 60 100,0 0 0,0 

2009 4 217 85 132 60,6 0 0,0 85 100,0 0 0,0 

2010 4, 8 1) 552 23 529 95,9 1 2,2 0 0,0 22 97,8 

2011 4 378 66 312 82,6 32 48,4 9 13,0 25 38,6 

2012 4 292 24 267 91,6 1 2,0 11 43,9 13 54,1 

RAZEM 1 910 330 1 579 82,7 42 12,8 226 68,4 62 18,8 

1) Łącznie ze środkami w kwocie 400.747.623 zł przeniesionymi z poz. 8 rezerw celowych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po zmianie przeznaczenia). 

2) Łączne środki z poz. 4 rezerw celowych – Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (14,5 mln zł) oraz poz. 9 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (46,9 mln zł). 

Źródło: Analiza własna NIK na podstawie danych zgromadzonych w toku kontroli wykonania budżetu państwa w części 85/12 za poszczególne lata 
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Załącznik nr 7 

 

Wykaz skontrolowanych podmiotów i ocen zawartych w wystąpieniach pokontrolnych 

 

Lp. Nazwa skontrolowanej jednostki Kierownik jednostki 
Ocena ogólna  

w wystąpieniu pokontrolnym 

1. 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego 

Marek Sowa – Marszałek 
Województwa Małopolskiego 

Pozytywna 

2. 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie 

Bogusław Boroswki – 
Dyrektor 

Pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości 

3. Urząd Miasta Krakowa 
Jacek Majchrowski – 
Prezydent Miasta Krakowa 

Pozytywna 

4. 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej  
i Transportu w Krakowie 

Joanna Niedziałkowska – 
Dyrektor 

Pozytywna 

5. Starostwo Powiatowe w Wieliczce 
Jacek Juszkiewicz –  
Starosta Wielicki 

Pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości 

6. Urząd Miasta i Gminy Wieliczka 
Artur Kozioł – Burmistrz 
Miasta i Gminy Wieliczka 

Pozytywna 

7. 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Krakowie 

Joanna Ślusarczyk –  
Dyrektor 

Pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości 
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Załącznik nr 8 

 

Wykaz ważniejszych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności 

 

1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L nr 327 z 22 grudnia 2000 r., str. 1. 

Dyrektywa zmieniona decyzją nr 2455/2001/WE (Dz. U. L nr 331 z 15 grudnia 2001 r., str. 1) oraz 

Dyrektywą 2008/32/WE (Dz. U. L nr 81 z 20 marca 2008 r., str. 60). 

2. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 

ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE L Nr 288 z 6 listopada 2007 r., str. 27). 

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.). 

4. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 

budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). 

6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 647 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) 

8. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, 

poz. 206 ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.). 

11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). 

12. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). 
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Załącznik nr 9 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

6. Rzecznik Praw Obywatelskich 

7. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 

8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

9. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych 

10. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

11. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

12. Przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska 

13. Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

14. Szef Kancelarii Prezydenta RP 

15. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

16. Szef Kancelarii Sejmu 

17. Szef Kancelarii Senatu 

18. Minister Środowiska 

19. Minister Finansów 

20. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

21. Minister Administracji i Cyfryzacji 

22. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

23. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

24. Biuro Analiz Sejmowych 

25. Biblioteka Sejmowa 

26. Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP 

27. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej 

28. Wojewoda Małopolski 

29. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

30. Marszałek Województwa Małopolskiego 

31. Prezydent Miasta Krakowa 

32. Starosta Wielicki 

33. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 


