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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/143 – Funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie rzeki 
Serafa1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Marcin Stolarczyk – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82083 
z dnia 4 września 2012 r.  

2. Mariusz Gorczyca – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82084 z dnia 4 września 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 – 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, zwany dalej Urzędem 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki w zakresie 
zapewnienia ochrony przed powodzią na obszarze zlewni Serafy w okresie od 2001 r. 
do 2012 r.  

W ocenie Izby Urząd posiadał stosowną do potrzeb wiedzę na temat zakresu i wielkości 
strat w mieniu województwa małopolskiego spowodowanych przez powódź w 2010 r., 
w szczególności dysponowano danymi w zakresie szkód powodziowych w infrastrukturze 
przeciwpowodziowej zlewni Serafy. Dane te gromadziła i analizowała wyspecjalizowana 
jednostka organizacyjna, tj. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 
(MZMiUW). MZMiUW w okresie objętym kontrolą realizował zadania związane z bieżącym 
zarządzeniem wodami, urządzeniami melioracyjnymi podstawowymi oraz ochroną 
przeciwpowodziową (w tym programowaniem inwestycji) na terenie województwa 
małopolskiego. 

Na pozytywną ocenę zasługuje również prowadzony na poziomie Samorządu Województwa 
Małopolskiego proces programowania działań w zakresie zapewnienia ochrony 
przeciwpowodziowej, w tym również w dolinie Serafy. Województwo Małopolskie 
w dokumentach strategicznych wyznaczających kierunki rozwoju w latach 2001 – 2012 
uwzględniło występowanie zagrożeń powodziowych. Wprawdzie brak było bezpośrednich 
odniesień do bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Serafy, to jednak w ocenie Izby 
dokumenty te zawierały generalne postulaty działań zwiększających bezpieczeństwo 
powodziowe regionu. Treść dwóch ostatnio uchwalonych strategii rozwoju, a także Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego podlegała uzgodnieniom 
z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, które to uzgodnienia 
wynikały z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne3 oraz 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4. 
W założenia strategiczne Województwa Małopolskiego dotyczące działań ochrony 
przeciwpowodziowej wpisywał się opracowany w 2004 r. Program Małej Retencji 

                                                      
1 Serafa – rzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ Wisły w kilometrze 93,5 jej biegu. Długość rzeki wynosi 

12,7 km, powierzchnia zlewni 72,4 km². Początek swój Serafa bierze w Wieliczce (w okolicach stawu w Parku Mickiewicza), 
następnie przepływa przez miasto Kraków (rejon Bieżanowa), by w Brzegach (gmina Wieliczka) tuż za stopniem wodnym 
Przewóz ujść do Wisły. Główne dopływy Serafy to: Drwina Długa, Malinówka i Zabawka. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

3 Dz. U. z 2012 r., poz. 145, ze zm. 
4 Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

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/Brzegi_(powiat_wielicki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stopie%C5%84_Wodny_Przew%C3%B3z
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)
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Województwa Małopolskiego, zawierający element ochrony przeciwpowodziowej w dolinie 
Serafy (budowa zbiornika Bieżanów).  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli proces wydawania przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego decyzji o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dotyczących zlewni Serafy 
odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Ustalenia kontroli wskazują ponadto, iż uchwalony w grudniu 2003 r. Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (PZPWM) w latach 2003 
– 2012 podlegał okresowym ocenom zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem nowego 
PZPWM, uwzględniającego zgodnie z obowiązującymi przepisami obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią. Stosowne opracowanie w tym zakresie zostało wykonane na zlecenie 
UMWM w IV kwartale 2011 r. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę na występowanie czynników 
ograniczających prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej, 
o których mowa w dalszej części niniejszego wystąpienia. Likwidacja tych barier wymaga 
jednak wprowadzenia rozwiązań o charakterze systemowym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Monitorowanie zagrożeń powodziowych oraz skutków 
wystąpienia powodzi w dolinie Serafy 

Zgodnie z zapisami obowiązujących w latach 2001 – 2012 Statutów MZMiUW jednostka ta 
została powołana m.in. w celu prowadzenia działań związanych z zagrożeniami 
powodziowymi na terenie województwa małopolskiego, w tym programowania zadań 
w zakresie melioracji wodnych i ochrony przeciwpowodziowej oraz małej retencji. 

(dowód: akta kontroli str. 231) 

Z ustaleń kontroli przeprowadzonej w MZMiUW w Krakowie wynika m.in., iż jednostka ta 
nie dysponowała danymi za lata 2001 – 2012 (I półrocze) w zakresie: liczby negatywnych 
zdarzeń (powodzi, lokalnych podtopień) spowodowanych przez Serafę, liczby gospodarstw 
domowych i obiektów w infrastrukturze komunalnej poszkodowanych w ich wyniku oraz 
szacunkowej wielkość strat.  

 (dowód: akta kontroli str. 231)  

W odpowiedzi na pytanie, czy w UMWM gromadzono i analizowano takie jak wymienione 
wyżej dane dotyczące liczby i negatywnych skutków zdarzeń spowodowanych przez 
Serafę, Jan Grabski – Dyrektor Departamentu Środowiska Rolnictwa i Geodezji stwierdził – 
/cyt./: W myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (…) Małopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, w imieniu Marszałka Województwa 
Małopolskiego, sprawuje prawa właścicielskie 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. 
MZMiUW w Krakowie nie posiada danych dotyczących liczby gospodarstw domowych oraz 
liczby obiektów w infrastrukturze komunalnej poszkodowanych w wyniku wystąpienia 
w latach 2001 – 2012, jak również wysokości środków publicznych przeznaczonych na ich 
usuwanie, ponieważ administrowanie tymi obiektami wykracza poza statutową działalność 
Jednostki. Jednostka posiada dane odnośnie rozmiaru szkód powodziowych jakie wystąpiły 
na ciekach wodnych i urządzeniach melioracyjnych będących w administracji MZMiUW 
w Krakowie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na usuwanie szkód 
powodziowych w poszczególnych latach (w tym między innymi dla rzeki Serafy) (…) 
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie dokonuje weryfikacji strat oszacowanych przez 
komisje jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań komisji wojewódzkiej należy także 
zweryfikowanie czy rozmiar zniszczeń podany przez jednostkę samorządu terytorialnego 
odpowiada rzeczywistości. Zarządzeniem Nr 63/2012 z dnia 8 czerwca 2010 roku została 
powołana komisja samorządu województwa w celu przedłożenia Wojewodzie 

Opis stanu 
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Małopolskiemu informacji o szacunkowych stratach w infrastrukturze komunalnej. (…) 
W latach poprzednich, samorządowe jednostki organizacyjne każdorazowo, z chwilą 
wystąpienia szkód na obiektach administrowanych przez jednostki, zgłaszały do MUW 
w Krakowie informacje o szacowanych stratach (…) UMWM na etapie sporządzania 
wszelkiego rodzaju opracowań, zwierających dane dotyczące powstałych strat wskutek 
wystąpienia klęsk żywiołowych, w tym m.in. corocznego Raportu Województwa, zwraca się 
do MUW w Krakowie o udostępnienie informacji w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 112 – 117) 

Komisja powołana zarządzeniem Nr 63/2010 Marszałka Województwa Małopolskiego pod 
datą 14 czerwca 2010 r. sporządziła protokół zawierający zestawienie strat 
w infrastrukturze komunalnej na terenie województwa małopolskiego będących skutkiem 
intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w maju i czerwcu 2010 r. W protokole 
z szacowania strat znalazły się m.in. następujące pozycje: rodzaj infrastruktury komunalnej, 
ilość obiektów, ich długość (w przypadku dróg i sieci np. wodociągowych lub 
kanalizacyjnych), wartość strat. Do poszczególnych elementów infrastruktury komunalnej 
sporządzone zostały szczegółowe zestawienia obrazujące wartość strat na danym obiekcie 
oraz rodzaje uszkodzeń. Z analizy danych zawartych w powyższych zestawieniach 
wynikało m.in., iż nie zawierały one informacji, który ciek wodny spowodował poszczególne 
uszkodzenia.  

(dowód: akta kontroli str. 119 – 142) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące zagadnienia: 

1. Województwo Małopolskie nie dysponowało pełnymi danymi o liczbie i skutkach powodzi 
spowodowanych przez Serafę. Posiadane dane o szkodach powodziowych ograniczały 
się do mienia Województwa Małopolskiego. Podkreślić także należy, że szacowanie 
szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 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.  

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.  

Równocześnie NIK dostrzega, że w funkcjonującym systemie ochrony 
przeciwpowodziowej nie stworzono mechanizmów zapewniających prawidłowe 
wykorzystanie danych o liczbie i skutkach powodzi, w tym nie ustalono zasad ich 
gromadzenia i analizy oraz kompetencji poszczególnych organów w tym zakresie. 
Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na wybrane jednostki obowiązku 
gromadzenia 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 
powodziowym5 i prawidłowej realizacji zadań z zakresu ochrony przed powodzią, które 
zgodnie z postanowieniami art. 88a ust. 1 ustawy Prawo wodne i art. 14 ust. 1 pkt 9 

                                                      
5 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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa6 należą również do 
samorządu województwa. 

2. W opinii biegłego z dziedziny inżynierii i gospodarki wodnej – prof. dr hab. inż. Elżbiety 
Nachlik, powołanego w trybie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli7 wskazano w szczególności, że /cyt./: 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.  

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. 

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. 

Ponadto, powołany biegły wskazał m.in., że żaden z badanych przez niego 
dokumentów8 nie zawierał oceny realnych i potencjalnych szkód i strat powodziowych. 

(dowód: akta kontroli str. 296 – 303, 305 – 312) 

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli9 Urząd gromadził dane o szkodach w mieniu 
Województwa Małopolskiego, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi. Działania w tym 
zakresie prowadzone były jednak w celu uzyskania środków z budżetu państwa na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a nie dla potrzeb ochrony przed powodzią. NIK 
zwraca uwagę, że taki sposób postępowania – choć zgodny z obowiązującymi wymogami – 
jest niewystarczający dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania systemu ochrony 
przeciwpowodziowej.  

  

                                                      
6 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. 
7 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
8 Analizie poddano następujące opracowania: Zasięg obszarów bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią rzeki 

Wisły oraz jej dopływów: Dłubni, Prądnika, Rudawy, Serafy oraz Wilgi w granicach administracyjnych Krakowa (2008 r.)  
i Koncepcję odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa (2011 r.), opracowane na zlecenie 
Urzędu Miasta Krakowa oraz Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – m. Kraków, 
gm. Kraków, pow. Miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. wielicki (2011 r.), wykonany na 
zlecenie Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. 

9 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową. 

Ocena cząstkowa 
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2. Programowanie działań w zakresie zapewnienia 
ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Serafy 

2.1. Ochrona przeciwpowodziowa w dokumentach 
strategicznych Województwa Małopolskiego 

Uchwałą nr XXIII/250/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 r. Sejmik Województwa Małopolskiego 
przyjął dokument pn. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego. Obejmowała ona lata 
2001 – 2006.  

Celem nadrzędnym na polu pn. Środowisko i krajobraz była wysoka jakość środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. Wśród celów strategicznych definiujących wyżej określony 
cel nadrzędny było racjonalne gospodarowanie środowiskiem (cel nr B.2.), w ramach 
którego zdiagnozowano problemy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 
stwierdzając m.in. – /cyt./: Województwo małopolskie położone w dorzeczu Górnej Wisły 
posiada duże zasoby wód powierzchniowych, stanowiące 14,2% zasobów kraju (…) Górski 
charakter większości rzek województwa wpływa na nierównomierność przepływów, stąd 
częste tu zarówno niżówki jak i występujące kilka razy do roku wezbrania, a średnio co kilka 
lat – powodzie, którymi zagrożone jest ok. 48% obszaru województwa. Zagrożenie 
powodziowe może być wywołane silnymi ulewami i deszczami nawalnymi połączonymi 
z burzami, które generują lokalne, katastrofalne wezbrania w małych ciekach, jak i w wyniku 
długotrwałych opadów powodujących wielkie powodzie obejmujące kilka zlewni 
i doprowadzające do powstania największych fal powodziowych na Wiśle. Na wylewy 
powodziowe Wisły jest narażony Kraków wraz z Kotliną Oświęcimską, gdzie może nastąpić 
kulminacja fal powodziowych rzek karpackich.  

Ochronie przed powodzią służy 1010 km wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorniki 
retencyjne na: Dunajcu (Czorsztyn – Niedzica, Rożnów, Czchów), Rabie (Dobczyce), Ropie 
(Klimkówka) i Dłubni (Zesławice). W realizacji jest zbiornik Świnna Poręba na Skawie. 
Łączna pojemność zbiorników retencyjnych 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. Stan techniczny urządzeń 
melioracyjnych i obwałowań, a także stan utrzymania koryt rzek i potoków na terenie 
województwa małopolskiego od wielu lat nie był zadowalający, a obecnie po powodziach 
uległ wyraźnemu pogorszeniu. Żadna z rzek nie posiada pełnego systemu 
przeciwpowodziowego. Istniejące wały są zniszczone i zaniedbane. Pojemność zbiorników 
retencyjnych (także na Górnej Wiśle w województwie śląskim) jest zbyt mała i nie 
zapewniająca ochrony przeciwpowodziowej w województwie małopolskim. Dla zapewnienia 
swobodnego przepływu wód należałoby uregulować około 20 – 25% rzek (ok. 436 km) oraz 
odbudować zniszczone brzegi rzek już uregulowanych (ok. 300 km).  

W omawianej strategii jednym z zaproponowanych rozwiązań służących realizacji 
celu B.2 było podnoszenie retencyjności dorzeczy i zwiększenie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego, czego oczekiwanym rezultatem miało być zmniejszenie spływu wód, 
wyrównanie przepływów w rzekach oraz obniżenie zagrożenia powodziowego. Osiągnięciu 
tego celu miały służyć następujące rozwiązania: 

 budowa zbiorników retencyjnych, obejmujących zarówno dużą (Świnna Poręba), średnią 
(np. Młynne) jak i małą retencję (np. Gosprzydowa) – zgodnie z programem 
wojewódzkim, 

 uporządkowanie systemów melioracyjnych, 

 zwiększanie naturalnej retencji zlewni poprzez prowadzenie zalesień 
i prawidłową gospodarkę na gruntach rolnych, 

 wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej Krakowa, Oświęcimia i zespołu gmin Dolnej 
Wisły (w tym poprzez budowę polderów), 

 wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego wzdłuż cieków i niedopuszczanie do 
nowego zainwestowania na tych obszarach, 

 stosowanie obudowy biologicznej cieków wodnych, 

Opis stanu 
faktycznego 
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 modernizacja istniejących i budowa nowych wałów przeciwpowodziowych oraz ich 
właściwe utrzymanie.  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

Pismem z dnia 5 października 2005 r. (znak. KZ.III.021/05/05) Marszałek Województwa 
Małopolskiego wystąpił do różnych podmiotów i instytucji, w tym m.in. do Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW) o sformułowanie ewentualnych uwagi 
i sugestii w zakresie projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata  
2007 – 2013. Uwagi Dyrektora RZGW zgłoszone w piśmie z dnia 28 października 2005 r. 
zostały w części uwzględnione w ostatecznej wersji omawianego dokumentu.  

(dowód: akta kontroli str. 149 – 151, 158 – 159, 192) 

Uchwałą Nr XLI/527/06 z dnia 30 stycznia 2006 r. Sejmik Województwa Małopolskiego 
przyjął dokument pn. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 
(SRWM). Strategię rozwoju regionu zdefiniowano na trzech polach. Jednym z nich był 
Rozwój społeczny i jakość życia (Pole B). W ramach ww. pola realizacji strategii znalazł się 
obszar VI – Ochrona Środowiska. Celem pośrednim realizacji strategii w tym obszarze była 
wysoka jakość życia w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym. Wyznaczono 
cztery kierunki polityki w tym zakresie, a wśród nich bezpieczeństwo ekologiczne i ochronę 
przed skutkami klęsk ekologicznych (VI.4). Omawiając pozycję wyjściową w obszarze VI 
stwierdzono m.in., że konkurencyjności regionu zagraża niespotykana w innych obszarach 
kraju duża zmienność przepływów w rzekach, powodująca zagrożenie powodziowe, bądź 
stany suszy hydrologicznej. Zaproponowano podjęcie działań polegających na modernizacji 
wałów przeciwpowodziowych oraz mających na celu podniesienie retencyjności zlewni 
rzecznych, w tym przede wszystkim realizacji Programu małej retencji.  

(dowód: akta kontroli str. 6)  

Cel działania w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony przed skutkami klęsk 
ekologicznych zdefiniowano jako przeciwdziałanie i minimalizację skutków występowania 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i geodynamicznych oraz poważnych awarii 
przemysłowych. Osiągnięcie zakładanego celu miało zostać uzyskane m.in. poprzez: 

 tworzenie warunków dla właściwego zagospodarowania terenów zagrożonych 
powodzią, poprzez: oznaczenie obszarów zalewowych, rezygnację z wprowadzania 
nowej oraz utrwalania istniejącej zabudowy na terenach zagrożonych powodzią, budowę 
systemu polderów oraz suchych zbiorników przeciwpowodziowych, 

 zwiększenie naturalnej retencji zlewni poprzez wprowadzenie zalesień i prawidłową 
gospodarkę na gruntach rolnych, 

 budowę i modernizację zbiorników retencyjnych, w tym realizację Programu Małej 
Retencji Województwa Małopolskiego, 

 przygotowanie symulacji przebiegu powodzi w województwie, 

 wypracowanie procedur i rozwój systemów ostrzegawczych informujących o zbliżającym 
się zagrożeniu powodziowym,  

 poprawę stanu technicznego i budowę nowych urządzeń zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 

(dowód: akta kontroli str. 6) 

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego konsultacji projektu 
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, RZGW pismem z dnia 30 maja 2011 r. przesłał uwagi do 
ww. dokumentu. Z analizy treści dokumentu końcowego wynikało m.in., iż treść uwag 
zgłoszonych przez RZGW znalazła się w jego zapisach.  

(dowód: akta kontroli str. 151, str. 167 – 172)  

Uchwałą Nr XII/183/11 z dnia 26 września 2011 r. Sejmik Województwa Małopolskiego 
przyjął dokument pn. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020. 
W omawianej Strategii zwrócono uwagę, iż Małopolska jest zaliczana do regionów 
o najwyższym poziomie zagrożenia przeciwpowodziowego, który jest o ok. 15% wyższy od 
średniej dla kraju. Pod względem hydrologicznym największe zagrożenie powodziowe 
stwarzają zlewnie Soły i Dunajca, ale także Raby, Skawy, Skawinki i Uszwicy. Zdaniem 
autorów dokumentu utrzymanie wysokiego zagrożenia powodziowego w regionie było 
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spowodowane koncentracją zagospodarowania przestrzennego, zabudową w dolinach rzek 
i potoków, układem topograficznym oraz tradycją rozpraszania zabudowy.  

(dowód: akta kontroli str. 6) 

Jednym z obszarów, na którym miała skupiać się strategia rozwoju Województwa 
Małopolskiego był obszar 6 – Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne. Celem 
strategicznym w tym obszarze było osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
mieszkańców Małopolski w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym. Wśród 
kierunków polityki rozwoju wymieniono poprawę bezpieczeństwa ekologicznego 
oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju Małopolski. W perspektywie 2020 roku kluczowym 
obszarem interwencji nadal miało być tworzenie warunków zabezpieczających 
i ograniczających skutki występowania zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii 
przemysłowych. Jako szczególnie istotną wymieniono ochronę przed zagrożeniami 
powodziowymi dolin rzecznych, w tym obszarów zurbanizowanych o wysokim potencjale 
strat powodziowych. Działania w tym zakresie miały obejmować m.in. wdrażanie zasad 
racjonalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych, tworzenie 
sprawnego systemu retencji wodnej oraz modernizacji urządzeń melioracyjnych. Jako 
istotny element działań przeciwpowodziowych wymieniono tworzenie oraz zachowanie 
naturalnej retencji oraz opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 
Kluczowymi działaniami w zakresie przeciwdziałania występowaniu i minimalizowania 
skutków negatywnych zjawisk atmosferycznych miały być: właściwe zagospodarowanie 
terenów zagrożonych powodzią z uwzględnieniem wymagań dotyczących oceny zagrożenia 
i ryzyka powodziowego, zwiększenie retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a także współdziałanie z administracją rządową 
i sąsiednimi samorządami w celu realizacji kompleksowego systemu ochrony przed 
powodzią w dorzeczu górnej Wisły.  

(dowód: akta kontroli str. 6 – 7)  

Wymienione wyżej dokumenty dotyczące rozwoju strategicznego Województwa 
Małopolskiego nie zawierały zapisów odnoszących się bezpośrednio do ochrony 
przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Serafy.  

(dowód: akta kontroli str. 5 – 7) 

Pismem z 15 listopada 2011 r. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego poinformował 
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, iż pozytywnie opiniuje projekt wstępnej 
oceny ryzyka powodziowego (dokument przesłany pismem z 27 września 2011 r.). 
W ocenie opiniującego przedstawiony przez KZGW projekt był zgodny z ustaleniami 
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020 oraz ustaleniami Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 118) 

Sejmik Województwa Małopolskiego nie otrzymał do zaopiniowania projektu studium 
ochrony przeciwpowodziowej obejmującego dolinę Serafy, gdyż jak wynikało z ustaleń 
kontroli w RZGW studium ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni Wisły i jej pozostałych 
dopływów (w tym Serafy) nie zostało sporządzone.  

(dowód: akta kontroli str. 200 – 208) 

2.2. Program Małej Retencji Województwa Małopolskiego 

W dniu 22 czerwca 2004 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków 
(GMK), a Województwem Małopolskim (WM), którego celem było podjęcie wspólnych 
działań dla zapewnienia Gminie Miejskiej Kraków właściwego zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego oraz potrzeb prawidłowego funkcjonowania odwodnienia 
umożliwiającego rozwój budownictwa. Porozumienie zawarto do końca 2014 r., szacunkowa 
wartość środków, które należałoby zaangażować do realizacji zadań inwestycyjnych 
wyniosła 47 mln zł. GMK miała zająć się (za pośrednictwem Zarządu Gospodarki 
Komunalnej) przygotowaniem dokumentacji technicznej i realizacją zadań inwestycyjnych 
objętych porozumieniem. WM zobowiązało się do przygotowania Programu Małej Retencji, 
jego uchwalenia oraz przyjęcia jako program do realizacji. Do koordynacji zakresu 
porozumienia ze strony WM wyznaczono Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.  

(dowód: akta kontroli str. 26 – 39) 
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Uchwałą nr XXV/344/04 z dnia 25 października 2004 r. Sejmik Województwa Małopolskiego 
przyjął dokument pn. Program Małej Retencji Województwa Małopolskiego i powierzył go do 
wykonania Zarządowi Województwa Małopolskiego. W uzasadnieniu do ww. uchwały 
stwierdzono m.in. – /cyt./: Województwo małopolskie posiada największą w Polsce ilość 
opadów i sprzyjającą ich odpływom rzeźbę terenu. Średni odpływ ok. 10l/s/km2 jest prawie 
dwukrotnie wyższy od przeciętnego dla Polski, co wskazuje na potrzebę zwiększenia 
sztucznej retencji. Województwo małopolskie jest obszarem szczególnie zagrożonym 
powodzią. Retencjonowanie wody i ochrona przed powodzią to podstawowe zadania 
zbiorników małej retencji. (…) Mała retencja ma na celu wydłużenie obiegu wody poprzez 
zwiększenie zdolności do zatrzymywania wód opadowych (spowolnienie odpływu) 
i zatrzymania zanieczyszczeń. Retencjonowanie wody należy rozpatrywać w powiązaniu 
z poprawą czystości wód. Budowa małych zbiorników oprócz poprawy bilansu wodnego 
(bezpieczeństwo powodziowe) ma również znaczenie ogólnospołeczne. Zwiększa 
atrakcyjność terenu i stanowi czynnik walki z bezrobociem. Realizacja Programu wpisuje się 
w cele, uznane w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego za cele o znaczeniu 
priorytetowym (…). 

Przyjęty ww. uchwałą dokument zawierał m.in. następujące elementy: wstęp (obejmujący 
podstawowe definicje, zakres merytoryczny opracowania, materiały wyjściowe 
do Programu, opis stopnia wykorzystania wcześniejszych opracowań projektowych); 
opis potrzeb i uwarunkowań budowy zbiorników i polderów; lokalizacje inwestycji; 
zestawienia zbiorcze projektowanych inwestycji; ocenę wpływu realizacji programu na 
środowisko; podsumowanie i wnioski. 

Zakres merytoryczny Programu obejmował następujące zagadnienia: 

 analizę efektów ekologicznych i społecznych możliwych do osiągnięcia poprzez budowę 
zbiorników małej retencji w województwie małopolskim,  

 analizę celowości wykonania polderów przeciwpowodziowych zlokalizowanych 
pomiędzy starymi a nowo wybudowanymi obwałowaniami w związku ze zrealizowaniem 
odcinka drogi wodnej górnej Wisły na odcinku od Oświęcimia do mostu kolejowego na 
trasie Alwernia – Zator oraz jednego, związanego z koncepcją regulacji potoku 
Łowiczanka w miejscowości Podolsze koło Oświęcimia, 

 analizę lokalizacji 65 zbiorników małej retencji w odniesieniu do planów 
zagospodarowania przestrzennego i innych uwarunkowań wraz z ustaleniem rankingu 
zadań inwestycyjnych według kryteriów: racjonalnego gospodarowania zasobami 
wodnymi, podniesienia poziomu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, dodatkowych 
źródeł energii, podniesienia walorów turystycznych regionu, efektywności ekonomicznej 
inwestycji, propozycji kolejności realizacji inwestycji objętych Programem. 

(dowód: akta kontroli str. 234 – 235) 

Wśród proponowanych w Programie inwestycji znajdował się obiekt małej retencji o nazwie 
Bieżanów dotyczący rzeki Serafy (zlewnia Wisły). Proponowane inwestycje podzielono na 
3 grupy kolejności realizacji. Zbiornik przeciwpowodziowy Bieżanów zajmował 36 pozycję 
w rankingu (2 w kolejności grupa).  

(dowód: akta kontroli str. 235) 

Według stanu na dzień 30 listopada 2012 r. nie powstał żaden z projektowanych 
w Programie Małej Retencji WM zbiorników. Rozpoczęto przygotowania do realizacji trzech 
zbiorników: Joniny, Grodna i Skrzyszów oraz trwała procedura przeprowadzenia ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji budowy zbiornika Joniny na potoku 
Wolninka w Gminie Ryglice. Po odmowie wydania warunków prowadzenia robót dla 
Zbiornika Grodna (na potoku Grodna w Gminie Grybów) projekt ten został usunięty przez 
ZMW z Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych, natomiast 4 kwietnia 2012 r. została 
podpisana umowa na wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania budowy 
Zbiornika Skrzyszów, który ma być ukończony w 2014 r. (łączny koszt inwestycji wynosił 
19.918,7 tys. zł). Ponadto w dniu 30 stycznia 2012 r. została podpisana umowa na 
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zbiornika retencyjnego Bieżanów.  

(dowód: akta kontroli str. 209 – 210) 
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2.3. Powołanie i określenie zadań dla MZMiUW  

Na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr IX/96/99 z dnia 28 czerwca 
1999 r. został utworzony z dniem 1 lipca 1999 r. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych z siedzibą w Krakowie (MZMiUW). Uchwałą nr 228/99 Zarządu Województwa 
Małopolskiego (ZWM) z dnia 9 września 1999 r. nadano Statut MZMiUW.  

(dowód: akta kontroli str. 231)  

Na mocy zapisów Statutu jednostki nadanego uchwałą ZWM z dnia 15 czerwca 2000 r. 
(obowiązującego do dnia 15 lutego 2004 r.) do zadań MZMiUW należały m.in. działania 
wynikające z budżetowych inwestycji melioracji wodnych województwa, utrzymania, 
konserwacji i eksploatacji państwowych obiektów wodno-melioracyjnych będących 
w administracji województwa, w tym:  

 określanie potrzeb, kształtowanie polityki inwestycyjnej oraz programowanie wieloletnich 
i planowanie rocznych budżetowych inwestycji melioracji wodnych i obiektów gospodarki 
wodnej dla potrzeb rolnictwa i ochrony przeciwpowodziowej, stosownie do potrzeb 
i powierzonych na te cele środków inwestycyjnych województwa, 

 utrzymywanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tj.: rzek, 
potoków, kanałów, budowli piętrzących, przepompowni melioracyjnych, zbiorników 
wodnych, budowli komunikacyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych, 

 dokonywanie okresowych doraźnych przeglądów technicznych urządzeń wodnych 
i melioracyjnych dla określenia niezbędnego zakresu prac remontowych, 
konserwacyjnych oraz potrzeb finansowych na ich wykonanie, 

 koordynacja prac konserwacyjnych melioracji urządzeń szczegółowych z eksploatacją 
i konserwacją urządzeń melioracji podstawowych, 

 zapewnienie w ramach przyznanych środków sprawności techniczno-eksploatacyjnej 
rzek, potoków, kanałów, wałów ochronnych, przeciwpowodziowych, stacji pomp i innych 
budowli hydrotechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej będących 
w ewidencji Zarządu, 

 prowadzenie bieżącej analizy sytuacji hydrometeorologicznej dla oceny stanu 
zagrożenia powodziowego. 

(dowód: akta kontroli str. 231 – 232) 

Uchwałą nr 97/04 z dnia 16 lutego 2004 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził 
nowy Statut MZMiUW (obowiązujący do dnia 25 kwietnia 2007 r.). Zgodnie z § 5 Statutu 
Zarząd miał realizować zadania w zakresie m.in.: 

 inwestycji polegających na regulacji cieków naturalnych, prowadzących wody publiczne 
istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do których 
Marszałek Województwa wykonuje uprawnienia właścicielskie, 

 inwestycji na urządzeniach wodnych melioracji podstawowych na terenie województwa 
małopolskiego. 

 inwestycji na urządzeniach wodnych melioracji szczegółowych, po podjęciu decyzji 
przez Marszałka Województwa, 

 utrzymywania cieków naturalnych prowadzących wody publiczne istotne dla regulacji 
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeń wodnych melioracji 
podstawowych, w stosunku do których Marszałek Województwa wykonuje prawa 
właścicielskie, 

 ochrony przed powodzią zgodnie z planami ochrony województwa małopolskiego. 
 (dowód: akta kontroli str. 232 – 233) 

Uchwałą nr 269/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. ZWM zatwierdził nowy Statut MZMiUW. 
Na mocy zapisów § 5 Statutu MZMiUW miał realizować w imieniu Marszałka Województwa 
Małopolskiego, zadania wynikające z wykonywania przez Marszałka Województwa 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. Zadania te – realizowane jako 
zadania z zakresie administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa – 
dotyczyły w szczególności: 
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 programowania i planowania zadań w zakresie gospodarowania wodą, melioracji 
wodnych, ochrony przeciwpowodziowej oraz małej retencji, 

 nadzorowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych oraz urządzeń wodnych, 

 utrzymywania i eksploatacji cieków naturalnych, urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych oraz urządzeń wodnych, 

 przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie cieków naturalnych, urządzeń melioracji 
wodnych podstawowych oraz urządzeń wodnych, 

 przygotowania i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
dotyczących zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz gospodarki wodnej 
w rolnictwie, 

 współpracy z jednostkami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w zakresie 
profilaktyki przeciwpowodziowej i ochrony przed powodzią oraz likwidacji szkód 
powodziowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 233 – 234)  

MZMiUW uczestniczył w opracowywaniu przez Sejmik Województwa Małopolskiego 
Programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego. Ponadto, na zlecenie MZMiUW 
w 2011 r. opracowano Program zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie 
Serafy m. Kraków, gm. Kraków, pow. Miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. 
Wieliczka, pow. Wielicki.  

(dowód: akta kontroli str. 256)  

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące zagadnienia: 

1. W latach 2001 – 2012 nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych w zakresie 
poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie Serafy. Wymierne działania 
w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego na tym obszarze podjęto 
dopiero w 2011 r., w wyniku których na zlecenie MZMiUW opracowano Program 
zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie Serafy. Potrzeba podjęcia działań 
w powyższym zakresie wynikała już z zatwierdzonego w grudniu 2003 r. Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, który przewidywał 
regulację wymienionego wyżej cieku wodnego. Ponadto, wśród proponowanych 
rozwiązań w Programie Małej Retencji Województwa Małopolskiego z 2004 r. znajdował 
się obiekt małej retencji o nazwie Bieżanów dotyczący cieku Serafa znajdującego się 
w zlewni Wisły.  

2. Intensyfikacja prac związanych z opracowaniem koncepcji dotyczącej poprawy 
bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Serafy nastąpiła dopiero po powodzi z 2010 r., 
która w szczególności ujawniła nieskuteczność metod ochrony przeciwpowodziowej na 
tym obszarze. Według danych przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego10, 
w okresie od 2001 – 2012 powodzie spowodowane przez wody Serafy wystąpiły 
w granicach administracyjnych Krakowa dziesięciokrotnie, w tym aż pięciokrotnie 
w 2010 r. Zdaniem NIK na powyższy stan miał także wpływ sposób realizacji – przez 
wszystkie jednostki odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową – zadań z zakresu 
monitorowania zagrożeń powodziowych, w tym gromadzenia i analizy danych o liczbie 
i skutkach powodzi oraz przyczynach i przebiegu wezbrań powodziowych w układzie 
zlewni poszczególnych cieków wodnych. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki w zakresie 
programowania inwestycji związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym w dolinie 
Serafy, stwierdzając jednocześnie, iż dopiero w 2011 r. zlecono opracowanie 
kompleksowego dokumentu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa tego rejonu.  

                                                      
10 Informacje pozyskane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  

(Dz. U. z 2012, poz. 82 ze zm.).  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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3. Zarządzanie zasobami wodnymi w zlewni Serafy – 
wydawanie pozwoleń wodnoprawnych przez 
Marszałka Województwa Małopolskiego  

W okresie 2008 – 2012 (I półrocze) Marszałek Województwa Małopolskiego wydał 12 
decyzji (dla pięciu podmiotów) o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie 
wód opadowych w zlewni Serafy.  

(dowód: akta kontroli str. 48 – 52, 54 – 111) 

Skontrolowane pozwolenia wodnoprawne były wydawane przy spełnianiu wymogów 
określonych w art. 131 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne. Do wniosku każdorazowo dołączony 
był operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku 
nietechnicznym. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach 
zabudowy nie były załączone, gdyż w analizowanych przypadkach nie występował taki 
wymóg.  

(dowód: akta kontroli str. 48 – 52)  

Operaty wodnoprawne zawierały elementy określone w art. 132 ust. 1 ustawy Prawo 
wodne, tj. składały się z część opisowej i graficznej. W skład części opisowej i graficznej 
skontrolowanych operatów wchodziły elementy wskazane w art. 132 ust. 2 i 3 ww. ustawy.  

(dowód: akta kontroli str. 48 – 52) 

Z analizy dokumentacji dotyczącej wydawania pozwoleń wodnoprawnych wynikało ponadto, 
iż wszystkie operaty wodnoprawne znajdujące się w dokumentacji skontrolowanych 
pozwoleń posiadały adnotację (w formie pieczątki), iż użyto ich przy dochodzeniach 
wodnoprawnych zgodnie z ustawą Prawo wodne. Adnotacje każdorazowo zawierały podpis 
pracownika, datę wydania pozwolenia oraz nr sprawy. Zarówno treść uzasadnień do 
wydanych decyzji, jak i korespondencja z wnioskodawcami wskazywały, iż organ wydający 
decyzje weryfikował prawidłowość sporządzenia operatu wodnoprawnego. W przypadku 
trzech pozwoleń wodnoprawnych do retencjonowania wód opadowych wykorzystywano 
zbiorniki retencyjne lub retencyjno-oczyszczające (przewidziane w operatach 
wodnoprawnych) o łącznej pojemności 1.792 m3. W toku skontrolowanych spraw strony 
postępowania inne niż wnioskodawca nie wniosły żadnych uwag.  

(dowód: akta kontroli str. 48 – 111)  

Powołany przez NIK, w trybie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, biegły z dziedziny inżynierii i gospodarki wodnej (dr inż. Izabela 
Godyń) zwrócił uwagę, iż /cyt./: 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 
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). 

(dowód: akta kontroli str. 259 – 280, 293)  

Wyjaśniając przyczyny wykorzystania w procesie wydawania decyzji wodnoprawnych 
dotyczących Autostrady A4 (decyzje nr SW.V.JR.6214-87/09 oraz SW.V.JR.6214-88/09), 
operatów zawierających nieprawidłowo obliczone odwodnienie, Dyrektor Departamentu 
Środowiska, Rolnictwa i Geodezji UMWM Jan Grabski, stwierdził m.in. – /cyt./: W myśl 

Opis stanu 
faktycznego 
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zapisów §101 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (…) „Wymiary urządzeń odwadniających drogę ustala się na 
podstawie deszczu miarodajnego określonego przy prawdopodobieństwie p pojawiania się 
opadów, przy czym prawdopodobieństwo to wynosi: p=10% – na drodze klasy A lub S (…). 
A zatem na podstawie wielkości deszczu określonego w powyższy sposób ustala się 
wymiary urządzeń odprowadzających wody opadowe. Ponadto zgodnie z §2 ww. 
rozporządzenia „Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, wykonywaniu dróg 
publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także ich odbudowie, 
rozbudowie, przebudowie oraz przy remontach objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia 
na budowę". Natomiast postępowania przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego 
zakończone decyzjami SW.V.JR.6214-87/09 i SW.V.JR.6214-88/09 prowadzone były 
w sprawach udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 Prawa 
wodnego na szczególne korzystanie z wód polegające w szczególności, w myśl art. 37 pkt 2 
Prawa wodnego, na wprowadzaniu ścieków opadowych spływających z dwóch odcinków 
autostrady A4 do potoku Malinówka. Organ w postępowaniach wodnoprawnych związanych 
z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi zobowiązany jest działać na podstawie 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód łub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.).  

(dowód: akta kontroli str. 257 – 259) 

Odpowiadając na pytanie o bilansowanie przez UMWM ilości odprowadzanych wód 
opadowych wynikających ze wszystkich obowiązujących w zlewni Serafy pozwoleń wodno-
prawnych i analizę możliwości odprowadzania tych wód korytem Serafy, Jan Grabski – 
Dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji, stwierdził m.in. – /cyt./: 
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji (…), który przygotowuje projekty pozwoleń 
wodnoprawnych nie prowadził bilansu wszystkich obowiązujących w zlewni rzeki Serafy 
pozwoleń wodnoprawnych w zakresie odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, 
z uwagi na brak prawnych regulacji umożliwiających powyższe. Departament nie posiada 
wszystkich pozwoleń, które zostały wydane w zlewni Serafy, ponieważ zgodnie z art. 140 
ust. 1 ustawy Prawo wodne (…), organem właściwym do wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych oprócz marszałka województwa jest starosta oraz dyrektor regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej. Nie ma również ustawowego obowiązku, by inne organy 
wydające pozwolenia wodnoprawne przekazywały marszałkowi województwa, jako 
organowi wydającemu pozwolenia wodnoprawne, swoje decyzje. Obowiązek ten istnieje 
w zakresie przekazywania wydanych pozwoleń wodnoprawnych do katastru wodnego 
zgodnie z art. 155 ustawy Prawo wodne. Należy zwrócić uwagę, iż pozwolenia 
wodnoprawne regulują tylko odprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez 
zorganizowane systemy kanalizacyjne, nie dotyczą natomiast naturalnego spływu 
powierzchniowego z obszaru zlewni Serafy, szczególnie z utwardzonych i zabudowanych 
powierzchni. Zlewnia rzeki Serafy jest w znaczącej części zabudowana, na obszarze tym 
utrudnione jest wsiąkanie wód opadowych, a spływ powierzchniowy jest zwiększony. 
Zbilansowanie ilości odprowadzanych wód opadowych w zlewni Serafy na podstawie 
wszystkich obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych obejmować będzie tylko ich część, 
bez ich ilości spływających z powierzchni przedmiotowego obszaru. Planowanie 
gospodarowania wodami, a co za tym idzie sporządzenie zlewniowego bilansu wodno-
gospodarczego, diagnozy jest zadaniem administracji rządowej tj. Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej – 
zgodnie z działem VI „Zarządzanie zasobami wodnymi” ustawy Prawo wodne. Zgodnie 
z powyższymi regulacjami ustawodawca nałożył na Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki wodnej oraz Dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej 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 – są to dokumenty planistyczne, które mają służyć programowaniu 
i koordynowaniu działań w gospodarowaniu wodami. Dokumenty te mają uwzględnić 
całkowity bilans wodny wszystkich użytkowników wód, zarówno w zakresie: wprowadzania 
wód opadowych i roztopowych oraz spływu powierzchniowego z obszaru regionu bądź 
zlewni, ścieków jak również poboru wód powierzchniowych. W warunkach korzystania 
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z wód regionów wodnych ma być uwzględniony m.in. profil gospodarczy i użytkowanie 
regionu wodnego, w tym identyfikacja głównych obszarów zabudowanych o zaburzonej 
retencji. W konsekwencji organy wydające przedmiotowe pozwolenia wodnoprawne, muszą 
uwzględniać m.in. zapisy oraz warunki wynikające z powyższych dokumentów 
zarządzających zasobami wodnymi, tj. planów gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego a w szczególności warunków 
korzystania z wód zlewni zgodnie z art. 125 ustawy Prawo wodne. Odpowiadając na drugą 
część pytania dotyczącą analizy możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
korytem Serafy, wyjaśniam, iż w przedmiotowych 13 postępowaniach uwzględniono 
obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne, analizowano również wielkość zrzutu wód 
opadowych w stosunku do wielkości przepływu w bezpośrednim odbiorniku. Stroną 
w powyższych postępowaniach był Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie, który jako jednostka organizacyjna Marszałka Województwa Małopolskiego, 
wykonujący w imieniu Marszałka (…) prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych. 
W trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych MZMiUW nie wniósł uwag. 
Niemniej jednak jak wynika z powyższych argumentów to Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej jest organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami, 
odpowiedzialnym za tworzenie planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
warunków korzystania z wód regionów oraz sporządzania w miarę potrzeby warunków 
korzystania z wód zlewni a co za tym idzie sporządzanie zlewniowego bilansu  
wodno-gospodarczego. 

(dowód: akta kontroli str. 44 – 47) 

Zgodnie z postanowieniami art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska11, opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Równocześnie w art. 276 ust. 1 tej ustawy 
wskazano, że podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia 
lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska. 

W wyjaśnieniach w sprawie zasad poboru opłat za korzystanie ze środowiska Marta Tylek – 
Skarbnik Województwa Małopolskiego podała m.in., że opłaty za wprowadzanie ścieków do 
wód lub do ziemi ponosi się w postaci zryczałtowanej, w zł za m2. Odnośnie warunków, 
jakie muszą zostać spełnione w celu naliczenia opłaty podwyższonej za korzystanie 
ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi wskazano 
w szczególności, że /cyt./ Zgodnie z art. 292 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze 
środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie ścieków do wód lub do 
ziemi. Przy zastosowaniu wykładni systemowej i celowościowej przepis art. 292 p.o.ś., 
odczytywany łącznie z przepisem art. 276 ust. 1 tej ustawy oraz z przepisem art. 138 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, powinien być interpretowany w ten sposób, 
iż użyte w nim określenie „bez wymaganego pozwolenia” odnosi się do podmiotu, któremu 
w ogóle nie udzielono pozwolenia albo któremu wydano wprawdzie w przeszłości 
pozwolenie, ale w obrocie prawnym istnieje ostateczna decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia 
tego pozwolenia (…) Powyższe stanowisko zostało też utrwalone w najnowszym 
orzecznictwie sądowym12.  

Ponadto, w wyjaśnieniach wskazano, że w celu sprawdzenia prawidłowości naliczenia opłat 
za korzystanie ze środowiska Urząd prowadzi weryfikację złożonych przez zobowiązane 
podmioty wykazów, a w przypadku wątpliwości lub niekompletnych danych podejmowane 
są działania w następującej kolejności: kontakt telefoniczny ze stroną, w przypadku braku 
reakcji kierowane jest wezwanie pisemne, a w dalszej kolejności podmiot zostaje wpisany 
na listę podmiotów do kontroli w trybie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Do najważniejszych barier w procesie naliczania i poboru opłat za wprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi zaliczono brak dostępu do baz danych o pozwoleniach wodnoprawnych 
wydawanych przez starostów (w tym decyzjach stwierdzających wygaśniecie, cofnięcie lub 
ograniczenie tych pozwoleń).  

(dowód: akta kontroli str. 247 – 255) 

                                                      
11 Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 
12 Przyp. kontrolera: W wyjaśnieniach powołano rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. akt II OSK 871/09 i z dnia 12 grudnia 2012 r., sygn. akt II OPS 2/11. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące zagadnienia: 

1. W procesie wydawania pozwoleń wodnoprawnych nie został wyznaczony organ 
odpowiedzialny za ocenę łącznego wpływu – oddziaływania na odbiornik – wód 
opadowych wynikających z pozwoleń wodnoprawnych wydanych przez różne organy. 
Żaden z obowiązujących przepisów prawa nie nakłada takiego obowiązku 
na którykolwiek z organów właściwych do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, 
a ponadto nie opracowano metodyki prowadzenia takich działań. Organami właściwymi 
miejscowo do wydania pozwoleń wodnoprawnych w zlewni Serafy są: Prezydent Miasta 
Krakowa, Starosta Wielicki, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zgodnie z zapisami art. 140 
ustawy Prawo wodne. Organy te w kontrolowanym okresie wydały łącznie 206 pozwoleń 
wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z obszaru zlewni Serafy. Należy 
również zwrócić uwagę, że nie zostały ustanowione standardy sporządzania operatów 
wodnoprawnych, w szczególności dotyczące określania wpływu gospodarki wodnej 
zakładu na wody powierzchniowe i podziemne. Przepisy ustawy Prawo wodne wskazują 
jedynie, jakie elementy powinien zawierać operat wodnoprawny, załączany do wniosku o 
wydanie pozwolenia wodnoprawnego, nie określając m.in. szczegółowych zasad 
dokonywania obliczeń ilości odprowadzanych wód opadowych oraz zasad ustalania 
przepustowości odbiornika tych wód. Zdaniem NIK, taka organizacja procesu 
wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych może 
prowadzić do zwiększenia ryzyka powodziowego. 

2. W opinii biegłego z dziedziny inżynierii i gospodarki wodnej – dr inż. Izabeli Godyń, 
powołanego w trybie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wskazano 
w szczególności, że (cyt.): Obowiązująca procedura wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych nie ogranicza ryzyka powodziowego w zlewni, lecz można oceniać, 
że przyczynia się do wzrostu zagrożenia (…) Pozwolenia wodnoprawne na 
odprowadzanie wód opadowych wydawane w latach 2001 – 2012, w ramach 
obowiązującej procedury (…) miały istotny wpływ na wzrost ryzyka powodziowego 
w zlewni Serafy, 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. 

3. Ponadto biegły stwierdził m.in., że obowiązująca procedura wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych przerzuca cały ciężar dowodowy na operat wodnoprawny 
i użytkownika, ponieważ w operacie wodnoprawnym należy przedstawić cel i zakres 
korzystania (określić ilość odprowadzanych wód opadowych), a oceny wpływu 
planowanego zrzutu na odbiornik i zagrożenie powodziowe dokonuje użytkownik. 
W opinii wskazano w szczególności (cyt.): 
 Nie ma żadnych obowiązujących wytycznych dotyczących sporządzania operatu 

wodnoprawnego, zarówno w zakresie przeprowadzania obliczeń ilości wód 
opadowych, jak i oceny ich wpływu na odbiornik. 

 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 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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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 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 (…) 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.  

 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. 

4. Według opinii biegłego 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. 
Uzasadniając powyższą tezę stwierdzono m.in., że (cyt.): 
 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 koryt13.  

                                                      
13 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. 



 

17 

 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 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.  

5. Biegły zwrócił również uwagę, iż postępującą 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. Równocześnie zaznaczył, że pomimo istnienia takiej 
możliwości od 2002 r., praktycznie przez lata 2002 – 2009 nie nakładano na 
użytkowników obowiązku retencji. Ponadto wskazał, że (cyt.) 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 (…) 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).  

6. Zdaniem biegłego innym czynnikiem powodującym większe zagrożenie powodziowe, 
jest wzrost natężenia i częstotliwości opadów nawalnych. Jako sposób zmniejszenia 
tego zagrożenia (obok wymienionej wyżej retencji) wskazano projektowanie systemów 
odwodnienia o wyższych parametrach (większej przepustowości). Ponadto, w opinii 
wskazano, że (cyt.) 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. 

(dowód: akta kontroli, str. 281 – 284, 289 – 295) 

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli14 pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód 
opadowych w zlewni Serafy udzielane były przez Marszałka Województwa Małopolskiego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w obowiązującym stanie prawnym nie przewidziano 
mechanizmów zapobiegających wydaniu zbyt wielu, jak na możliwości zlewni, pozwoleń 
wodnoprawnych oraz nie określono zasad dokonywania obliczeń ilości odprowadzanych 
wód opadowych i ustalania przepustowości odbiornika tych wód. Tym samym zasady 
wydawania pozwoleń wodnoprawnych nie sprzyjają zmniejszeniu ryzyka powodziowego, 
a nawet mogą powodować jego wzrost. 

                                                      
14 Najwyższa Izba Kontroli do oceny cząstkowej zastosowała formę opisową.  

Ocena cząstkowa 
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4. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne terenów 
w dolinie Serafy 

Uchwałą Nr XV/174/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. Sejmik Województwa Małopolskiego 
przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, składający 
się z tekstu planu oraz części graficznej w skali 1: 100 000 obejmującej: infrastrukturę 
transportową, techniczną i przeciwpowodziową (Rys. 1), Ochronę walorów 
przyrodniczych i kulturowych (Rys. 2) oraz Kierunki aktywności społeczno-gospodarczej 
(Rys. 3). Plan został uchwalony na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy o samorządzie 
województwa, art. 42 ust. 1 i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym15 oraz w związku z uchwałą Nr XXXII/377/01 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 7 – 10) 

W omawianym dokumencie podano m.in., iż zawartość planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa wynikała z treści art. 54b ust. 2 – 4 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym16. Stosownie do wymagań wynikających 
z przepisów w planie tym określa się zasady organizacji struktury przestrzennej 
województwa. Za niezbędne elementy, które powinny być zawarte w planie ustawa uznaje: 
a) podstawowe elementy sieci osadniczej; 
b) rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej i innej; 
c) wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury, 
z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie; 
d) wpisane do rejestru zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych na obszarze województwa oraz obszary realizacji tych celów; 
e) zawarte w programach wojewódzkich zadania samorządu województwa służące realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych oraz obszary wskazane do realizacji tych celów.  

(dowód: akta kontroli str. 7 – 10) 

W tomie II ww. planu określono kierunki zagospodarowania przestrzennego Województwa 
Małopolskiego. W punkcie 6.1.4 Ochrona przed powodzią stwierdzono m.in. – /cyt./: 
Skuteczność ochrony przed powodzią zależy od kompleksu działań w tym zakresie, na który 
składają się zadania ograniczające wielkość i zasięg wezbrań oraz zadania dotyczące 
gospodarki przestrzennej na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Aby 
osiągnąć właściwe zagospodarowanie przestrzenne terenów zagrożonych należy podjąć 
działania zmierzające do przyspieszenia opracowania niezbędnych dokumentów 
stanowiących miarodajną informację i rzetelną podstawę dla prac planistycznych, w tym dla 
planowania przestrzennego: 

 studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią 
w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo wodne (art. 82 ust. 2) przez dyrektora 
RZGW, 

 planu ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego zgodnie z art. 113 ust. 1 pkt 3 
ustawy Prawo wodne, 

 na obszarach prawnie uznanych za obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
obowiązują zakazy określone w art. 83 ust.1 i art. 40 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne, 

 opracowanie wskazań i nakazów dotyczących parametrów technicznych i użytkowania 
obiektów już istniejących lub planowanych na obszarach zagrożenia powodziowego. 

Działania w zakresie gospodarki przestrzennej. Prowadzenie właściwej gospodarki 
przestrzennej na terenach zagrożonych powodzią zapewniającej bezpieczeństwo 
mieszkańców i ich mienia poprzez: 

                                                      
15 Zgodnie z art. 85 ust. 2 ww. ustawy do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania 
lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie 
zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy (11 lipca 2003 r. – przyp. kontrolera), stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 

16 Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.  

Opis stanu 
faktycznego 
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 uwzględnianie ograniczeń dotyczących lokalizacji obiektów planowanych na obszarach 
zagrożenia powodziowego, szczególnie istotne jest przestrzeganie nakazów prawa 
wodnego w szczególności art. 85 pkt 1.4 – zakaz wykorzystywania obiektów 
budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 
50 m od stopy wału; 

 opracowanie wskazań i nakazów dotyczących parametrów technicznych i użytkowania 
obiektów już istniejących lub planowanych na obszarach zagrożenia powodziowego, 
w tym: 

 wprowadzenie zakazów określonych w ustawie prawo wodne na obszarach 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, położonych pomiędzy wałem 
przeciwpowodziowym a linią brzegową; 

 wprowadzenie ograniczeń funkcji dla kondygnacji obiektów zagrożonej zalaniem; 

 sformułowanie przepisów regulujących sposób użytkowania i zabezpieczenia 
dolnych części budynków; 

 opracowanie zasad przygotowania budynków w okresie poprzedzającym 
powódź, eksploatacji w czasie powodzi oraz postępowania po powodzi. 

Zwiększenie retencji powierzchniowej powinno być realizowane poprzez: 

 rozbudowę systemu zbiorników retencyjnych oraz tzw. suchych zbiorników, 

 rozważenie potrzeby i możliwości budowy małych zbiorników retencyjnych 
zgłoszonych we wnioskach gmin i powiatów w kontekście opracowanego modelu 
kompleksowej ochrony przed powodzią (…)  

 wspieranie wszelkich działań lokalnych zmierzających do zwiększenia naturalnej retencji 
zlewni poprzez kształtowanie pokrycia terenu sprzyjającego retencji wód (prowadzenie 
zalesień, ograniczanie wyrębów drzew) i stosowanie metod agrotechnicznych 
w rolnictwie sprzyjających retencji glebowej i ograniczających spływ powierzchniowy; 

 w miejscach krytycznych poprzez poszerzanie części doliny objętej obwałowaniem. 
Poprawa i rozbudowa systemu regulacji cieków i infrastruktury przeciwpowodziowej. 

(dowód: akta kontroli str. 7 – 10) 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego zawierał mapę 
infrastruktury hydrotechnicznej i przeciwpowodziowej, na której uwzględniono m.in. 
projektowany zbiornik Bieżanów (nr 82). Na mapie infrastruktury hydrotechnicznej 
i przeciwpowodziowej zaznaczono tereny zagrożone zalaniem wodami 
o prawdopodobieństwie Q1%. Omawiany wyżej dokument uwzględniał założenia Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2001 – 2006 w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego i był opracowywany według przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym, według których nie było obowiązku określania 
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią.  

(dowód: akta kontroli str. 7 – 10) 

Pismem z dnia 14 listopada 2003 r. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego przesłał 
m.in. do RZGW drugi projekt Planu Zagospodarowania Województwa Małopolskiego w celu 
ewentualnego wniesienia dodatkowych uwag. Pierwszy projekt planu został przedstawiony 
RZGW do zaopiniowania pismem z dnia 8 lipca 2003 r. Z analizy przedłożonej dokumentacji 
wynikało m.in., iż zgłaszane w toku prac nad PZPWM przez RZGW uwagi zostały 
uwzględniane w ostatecznej wersji tego dokumentu.  

(dowód: akta kontroli str. 149 – 157, 183, 186 – 191) 

Na mocy uchwały ZWM nr 757/06 z dnia 13 października 2006 r. raport o stanie 
zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego został przedstawiony 
Sejmikowi Województwa Małopolskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 194 – 197)  

W dniu 3 lipca 2009 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr XXXIV/493/09 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego, wyznaczając termin uchwalenia nowego planu na IV kwartał 
2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 145 – 148) 
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Pismem z dnia 8 lutego 2010 r. (znak: PR.VIII.7321-7/09) Marszałek Województwa 
Małopolskiego na podstawie art. 42 ust. 3, w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomił m.in. RZGW 
o tym, iż przystąpiono do sporządzania zmiany PZPWM. W piśmie poinformowano 
adresatów o tym, iż wnioski do zmiany planu można składać do UMWM w terminie do 
3 miesięcy od daty doręczenia zawiadomienia.  

(dowód: akta kontroli str. 173 – 181, 193)  

Uchwałą nr 548/10 z dnia 18 maja 2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął 
projekt raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego, 
a na mocy uchwały nr 875/10 z dnia 26 lipca 2010 r. przedstawił go Sejmikowi 
Województwa Małopolskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 143 – 144, 198 – 199) 

Wydany w 2010 r. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa 
Małopolskiego 2010 zawierał przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz ocenę realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym. Celem Raportu była analiza 
stanu i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa małopolskiego w latach 
2005 – 2009 (poprzedni raport o stanie zmian sporządzono w 2006 r.). Ponadto omawiany 
dokument miał być źródłem wstępnych analiz i wniosków, które mogłyby być wykorzystane 
przy opracowaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego WM.  

(dowód: akta kontroli str. 211 – 213A) 

W punkcie 2 Rozdziału 3 wyżej wymienionego dokumentu przedstawiono zagrożenia 
powodziowe oraz stan ochrony przed powodzią. Stwierdzono m.in., iż największe 
zagrożenia stwarzają zlewnie rzek: Soły i Dunajca, a także Raby, Skawy, Skawinki 
i Uszwicy. Najważniejsze problemy i wnioski wynikające z tej części Raportu były 
następujące: 

 stan zagrożenia i ochrony przed powodzią wymaga podniesienia efektywności działań 
w kierunku kompleksowego podejścia, co jest przedmiotem opracowanego Programu 
ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, 

 ciągle brak odpowiedniego zakresu oceny, a tym samym danych o stanie technicznym 
budowli służących ochronie przeciwpowodziowej, 

 brak odpowiednich warunków i środków na konserwację i utrzymanie budowli służących 
ochronie przeciwpowodziowej oraz cieków wodnych w stanie zapewniającym 
bezpieczne odprowadzanie wód wezbraniowych, 

 brak studiów ochrony przed powodzią w myśl obowiązujących przepisów ustawy prawo 
wodne i europejskiej dyrektywy powodziowej, 

 istniejąca retencja zbiornikowa wymaga weryfikacji z punktu widzenia ochrony 
przeciwpowodziowej, w zakresie powiększenia i dyspozycyjności jej rezerwy 
powodziowej, 

 opóźnienia budowy zapory Świnna Poręba, 

 brak realizacji programu małej retencji – zweryfikowanego w zakresie ochrony przed 
powodzią. 

W spisie dokumentów wykorzystanych przy opracowaniu omawianego raportu podano m.in. 
Studium ochrony przed powodzią województwa małopolskiego (2006 r. oraz 2008 r.) 
opracowane przez Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 214 – 226)  

Uchwałą nr XLV/732/10 z dnia 31 maja 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego 
przedłużył termin zakończenia prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego. Zgodnie ze znowelizowanym harmonogramem prac nad 
zmianą PZPWM uchwalenie tego dokumentu miało nastąpić w IV kwartale 2012 r. Termin 
ten został zmieniony na IV kwartał 2013 r. na mocy uchwały Sejmiku WM nr XIII/215/11 
z dnia 28 października 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 145 – 148, 227 – 230) 

W dniu 21 października 2011 r. UMWM zawarł z Politechniką Krakowską umowę, której 
przedmiotem było wykonanie opracowania eksperckiego pn. Wskazania do projektu zmiany 
PZPWM w zakresie gospodarowania wodami, ze szczególnym uwzględnieniem 
uwarunkowań wynikających z zagrożenia powodziowego i deficytu wody. W załączniku nr 1 
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do ww. opracowania określono jego zakres tematyczny, zgodnie z którym dokument miał 
zawierać m.in. następujące elementy: 

 analizę istniejącego stanu prawnego regulującego uwarunkowania i realizację zadań 
gospodarki wodnej w kontekście wymagań PZPWM (w zakresie aktów prawnych, 
dokumentów strategicznych, programowych i planistycznych), 

 ocenę istniejącego stanu w zakresie zagrożenia powodzią i niedoborem wody na tle 
istniejącej infrastruktury technicznej gospodarki wodnej oraz zasad jej wykorzystania, 

 kierunki rozwoju systemów ochrony przed powodzią w województwie małopolskim, 

 wpływ planów i programów związanych z gospodarowaniem wodami na kształtowanie 
polityki przestrzennej województwa małopolskiego i warunków jego rozwoju, 

 powiązania gospodarowania wodami powierzchniowymi z sąsiednimi województwami, 
zwłaszcza w kontekście zagrożenia powodziowego, 

 wnioskowanie (diagnoza) w zakresie oceny rodzaju i zasięgu zagadnień problemowych 
oraz konfliktowych, 

 rekomendacje do projektu zmiany PZPWM, w tym m.in. wskazania obszarów 
ograniczonego rozwoju z uwagi na zagrożenie powodziowe oraz warunków rozwoju 
w celu ograniczenia wzrostu zagrożenia. 

(dowód: akta kontroli str. 236 – 244) 

Zgodnie z treścią protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego pod datą 8 grudnia 
2011 r. ww. opracowanie zostało dostarczone w terminie określonym umową (30 listopada 
2011 r.), jego zakres tematyczny odpowiadał treści umowy i według oceny zamawiającego 
spełniono wymogi określone w umowie.  

(dowód: akta kontroli str. 245) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące zagadnienia: 

1. Niespójne uregulowania prawne zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawie Prawo wodne, odnoszące się do zasad sporządzania 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa, pomimo nowelizacji ustawy 
Prawo wodne z dniem 18 marca 2011 r. W ustawie Prawo wodne wskazano, 
że w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się granice 
obszarów wskazanych w art. 88d ust. 2 tej ustawy17 (art. 88f ust. 5 ww. ustawy), 
podczas gdy w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zapisano, że 
w planie tym określa się jedynie część z ww. obszarów, tj. obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią (art. 39 ust. 3 pkt 6 tej ustawy). 

2. W opinii biegłego z dziedziny inżynierii i gospodarki wodnej – prof. dr hab. inż. Elżbiety 
Nachlik, powołanego w trybie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 
wskazano w szczególności, że /cyt./: Zgodnie z ideą zarządzania ryzykiem 
powodziowym, planowanie przestrzenne rozwoju zagospodarowania obszaru zlewni 
powinno uwzględniać dwa zasadnicze elementy tego zarządzania: 
 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, 

 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 (…) 

                                                      
17 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.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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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. 

3. Ponadto powołany biegły wskazał na: 
 niespójność zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z ustawą Prawo wodne w zakresie odnoszącym się do uwzględniania 
w dokumentach z zakresu planowania przestrzennego wymogów ochrony 
przeciwpowodziowej, co w konsekwencji powoduje brak pełnej procedury uzgodnień, 

 brak standardów w postępowaniu regulacyjnym dla ograniczenia wzrostu zagrożenia 
wynikającego ze zmian w odpływie wód opadowych ze zlewni, w warunkach 
planowania przestrzennego rozwoju zagospodarowania i zabudowy terenu, 

 niegromadzenie przez zarządzających gospodarką wodną danych o prognozie zmian 
w użytkowaniu terenu i jego zabudowie na podstawie planów, 

 brak, zalecanego prawem, obowiązującego standardu określającego wpływ danego 
użytkowania terenu oraz jego zabudowy na poziom uszczelnienia zlewni na potrzeby 
oceny zmian w odpływie, 

 powszechnie stosowaną praktykę uwzględniania zagrożenia powodziowego 
wyłącznie od strony rzeki – analizuje się i ocenia problem zalewów rzecznych 
bezpośrednio lub pośrednio wywołanych opadem poprzez wzrost odpływu 
powierzchniowego, pomijając wzrost zagrożenia w częściach zlewni uszczelnionych. 

4. W zakresie obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego z zlewni Serafy biegły 
stwierdził m.in. /cyt./:  
 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. 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego (…) odnosi się 
do zlewni Serafy jedynie w zakresie ogólnym poprzez zasięg oddziaływania wody 
stuletniej rzeki Wisły (po przerwaniu obwałowań), w części dokumentu pn. kierunki 
zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe elementy, na których skupia się ten 
poziom planu, dotyczą infrastruktury technicznej koordynowanej z poziomu 
regionalnego. Trudno na tak ogólnym poziomie dokonywać oceny. Można jedynie 
sugerować uszczegółowienie rozwiązań tego typu w przyszłości, w kierunku bardziej 
szczegółowego poziomu koordynacji działań i/lub ograniczeń w rozwoju zabudowy 
w kontekście ograniczenia wzrostu 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:  

 Deniwelacji terenu pod zmianę użytkowania i zabudowę powiązanej ze 
znaczącym uszczelnieniem powierzchni zlewni na skutek zmian w użytkowaniu 
terenu i jego zabudowy; 
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 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. 

 (dowód: akta kontroli str. 281 – 288, 304) 

 
NIK pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zakresie opracowania 
dokumentów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w kontekście 
ochrony przeciwpowodziowej.  

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze 
wystąpienie pokontrolne.  

 

 

 

 

 
Kraków, dnia           stycznia 2013 r. 

  
Kontroler 

 

  
Mariusz Gorczyca 

główny specjalista kontroli państwowej  
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