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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. Aleksandra Trojak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82085 z dnia 6 września 2012 r. 

2. Mariusz Gorczyca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82086 z dnia 6 września 2012 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1 – 4) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, zwany 
dalej Urzędem 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Artur Kozioł – Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

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. 

Urząd opracował wymagany prawem plan operacyjny ochrony przed powodzią i plan 
zarządzania kryzysowego. Na zlecenie Urzędu sporządzono koncepcję programowo-
przestrzenną budowy zbiornika małej retencji na Serafie w Wieliczce, która następnie 
została przekazana do wykorzystania przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie (MZMiUW) w opracowaniu programu zadań z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej w dolinie Serafy.  

Stałej analizie podlegał stan bieżącego utrzymania przez MZMiUW cieków i urządzeń 
wodnych w zlewni Serafy. Ponadto w latach 2008 – 2009 Gmina Wieliczka udzieliła 
Województwu Małopolskiemu wsparcia finansowego na zadania związane z utrzymaniem 
cieków wodnych na terenie Gminy.  

Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęty był cały obszar miasta 
i gminy Wieliczka. W planach tych wyznaczono – na podstawie dostępnych opracowań – 
obszary zagrożone zalaniem przez wody Wisły o prawdopodobieństwie q = 1% (obszary te 
występowały w części „D” obejmującej m.in. część zlewni Serafy), na których przewidziane 
było ograniczenie lokalizacji nowych obiektów mieszkalnych i usługowych przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi. W projekcie nowego miejscowego planu dla obszaru „D” ustalono 
obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią (na których obowiązują ograniczenia 
w zabudowie, wynikające z odrębnych przepisów dotyczących ochrony przed powodzią), 
a zasięg wód powodziowych o prawdopodobieństwie q = 1% (woda stuletnia) w przypadku 
awarii obwałowań rzeki Wisły lub przelania się wody przez ich koronę zamieszczono na 

rysunku planu, jako element informacyjny niestanowiący ustaleń tego planu. 

                                                      
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. 

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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Najwyższa Izba Kontroli zwróciła również uwagę na występowanie szeregu czynników 
ograniczających prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpowodziowej. 
Likwidacja tych barier nie należy jednak do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka, a wymaga wprowadzenia rozwiązań o charakterze systemowym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Monitorowanie zagrożeń powodziowych oraz skutków 
wystąpienia powodzi 

Zgodnie z postanowieniami art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne3, 
ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej 
(do dnia 17 marca 2011 r. zadania te wynikały z art. 81 ww. ustawy). W art. 7 ust. 1 pkt 14 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym4 określono, że zadania własne 
gminy obejmują m.in. sprawy ochrony przeciwpowodziowej. 

Od dnia 1 marca 2012 r. w strukturze organizacyjnej Urzędu funkcjonuje Samodzielne 
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, do zadań którego należała m.in. 
realizacja zadań Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. Poprzednio zadania takie 
(m.in. zapobieganie skutkom katastrof naturalnych, opracowywanie i aktualizowanie planów 
i innych dokumentów dotyczących reagowania kryzysowego) należały do Zespołu/Referatu 
Zarządzania Kryzysowego. Nadzór nad przestrzeganiem m.in. przepisów ustawy Prawo 
wodne należał do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (poprzednio 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi). Żadnej z komórek organizacyjnych 
lub samodzielnemu stanowisku Urzędu nie były przypisane zadania dotyczące gromadzenia 
i analizowania danych o powodziach i szkodach powodziowych na terenie Miasta i Gminy 
Wieliczka, spowodowanych przez poszczególne cieki wodne.  

 (dowód: akta kontroli, str. 345 – 390)  

W kontrolowanym okresie komisje do szacowania szkód powstałych w wyniku powodzi 
powoływane były przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. Zarządzeniami Burmistrza 
z 21 i 24 maja 2010 r. powołane zostały odrębne komisje do szacowania szkód:  

 w infrastrukturze komunalnej, powstałych na skutek powodzi oraz w wyniku osuwisk 
spowodowanych powodzią, 

 w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, 

 w gospodarstwach domowych, powstałych wskutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych,  

a 6 lipca 2010 r. Burmistrz powołał komisję do weryfikacji oszacowanych szkód 
w gospodarstwach domowych ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy 
społecznej i stwierdzenia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy tymi szkodami 
a niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi występującymi w maju i czerwcu 2010 r.  

Dane o szkodach gromadzone były dla obszaru całej gminy, bez wyodrębnienia szkód 
powodziowych spowodowanych przez poszczególne cieki wodne. Informacje 
o oszacowanych szkodach, które wystąpiły na skutek działania niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych, wykorzystywane były dla celów pozyskania środków z budżetu państwa 
na usuwanie skutków tych zdarzeń (system szacowania poszczególnych strat wynikał 
z wytycznych wydanych przez właściwego ministra). W protokole nr 1/2010 Komisji gminnej 
ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej 
wskazano, że /cyt./ w dn. od 15-05-2010 do 7-06-2010 wystąpiła klęska żywiołowa, 
w postaci intensywnych opadów atmosferycznych/powodzi/obsunięć ziemi, która 
spowodowała wystąpienie szkód w łącznej kwocie 10.522 tys. zł (w protokole wskazano 
w szczególności rodzaje uszkodzonej infrastruktury komunalnej, miejscowości w których 
dane szkody wystąpiły; w przypadku dróg wskazywano również uszkodzone odcinki 
poprzez podanie kilometrażu drogi). Powołana przez Wojewodę Małopolskiego Komisja 

                                                      
3 Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm. 
4 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
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Wojewódzka ds. weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe 
w infrastrukturze komunalnej zmniejszyła wartość strat do kwoty 7.361 tys. zł. Szkody 
w gospodarstwach rolnych i domowych szacowane były przez Urząd indywidualnie dla 
poszczególnych gospodarstw. Za łączne oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 
odpowiadała Komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego, która w protokole 
z przeprowadzonych czynności wskazała powódź, jako rodzaj niekorzystnego zjawiska, 
na skutek którego wystąpiły szkody na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. Według tego 
protokołu na terenie całej gminy powodzią dotknięte zostało łącznie 108 gospodarstw, przy 
czym w produkcji roślinnej szkody wystąpiły na ogółem 565,36 ha użytków rolnych i łączną 
kwotę obniżenia przychodu dla wszystkich upraw oszacowano na 4.478,5 tys. zł, 
uszkodzonych zostało 5 budynków gospodarczych na szacunkową wartość odtworzeniową 
8,3 tys. zł, a pozostałe szkody dotyczące sprzętu, zwierząt gospodarskich i zapasów 
magazynowych oszacowano łącznie na 6,2 tys. zł. Szacowanie szkód w gospodarstwach 
domowych dokonywane było i weryfikowane przez Komisje gminne, a w celu uzyskania 
środków z budżetu państwa na wypłatę zasiłków konieczne było przekazanie zgromadzonej 
dokumentacji w indywidualnych sprawach do weryfikacji przez pracowników Wydziału 
Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W I kwartale 2012 r. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce przekazał do Wydziału Polityki 
Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informację o stanie 
remontów i odbudowy budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych lub uszkodzonych 
w Gminie Wieliczka w wyniku powodzi w 2010 r. Według tej informacji zniszczonych lub 
uszkodzonych zostało 187 budynków lub lokali mieszkalnych, a na ich remonty oraz zakup 
domu/mieszkania dla 2 rodzin wydatkowane zostały w 2010 r. i 2011 r. środki z rezerwy 
celowej w łącznej kwocie 2.130,9 tys. zł, ponadto 6 rodzin otrzymało zasiłki w łącznej 
kwocie 25 tys. zł na wydatki inne niż remont uszkodzonych domów.  

(dowód: akta kontroli, str. 240 – 338, 427 – 434)  

Urząd nie dysponował danymi za lata 2001 – 2012 (I półrocze) o liczbach i skutkach 
powodzi (lokalnych podtopień) spowodowanych przez Serafę oraz o wysokości środków 
publicznych przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi spowodowanych przez ten ciek 
wodny.  

(dowód: akta kontroli, str. 29, 236 – 238, 339 – 342)  

Marek Panuś – Sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka oświadczył, że /cyt./ Dane o stratach 
w infrastrukturze komunalnej prowadzone były dla całego obszaru Gminy Wieliczka, 
bez podziału na poszczególne rejony, gdyż nie było takiego obowiązku wynikającego 
z przepisów, ani potrzeby gromadzenia w takiej formie. Dane o skutkach powodzi 
w przypadkach indywidualnych były gromadzone w celach niezbędnych do oszacowania 
strat oraz do pozyskiwania środków z budżetu państwa na ich usuwanie. Zbiorcze dane były 
przekazywane do Wojewody Małopolskiego w formie elektronicznej.  

(dowód: akta kontroli, str. 239)  

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

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Urząd nie gromadził danych o liczbie i skutkach 
powodzi spowodowanych przez poszczególne cieki wodne na obszarze Miasta i Gminy 
Wieliczka. W związku z powyższym nie były prowadzone przez Urząd szczegółowe analizy 
w zakresie źródeł i przyczyn powodzi, spowodowanych przez poszczególne cieki wodne. 

Dane o szkodach powstałych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 
ustalane były dla obszaru całej gminy, tj. wg podziału administracyjnego, bez uwzględnienia 
– w przypadku powodzi – podziału na obszary zlewni poszczególnych cieków wodnych. 
Ponadto oszacowane szkody mogły występować na skutek działania różnych 
niekorzystnych zjawisk, np. deszczu nawalnego, powodzi, obsunięcia się ziemi, co również 
uniemożliwiało dokładne określenie strat powodziowych. Podkreślić także należy, że 
szacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych nie było prowadzone dla celów ochrony przeciwpowodziowej, 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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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). Ponadto wnioski z przeprowadzanych 
analiz (np. w zakresie wrażliwości danego cieku wodnego na zjawiska pogodowe) byłyby 
również istotne dla organizacji systemu zarządzania kryzysowego. 

NIK dostrzega również, 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 
jednostki samorządu terytorialnego 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 takich 
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. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym 
i art. 88a ust. 1 ustawy Prawo wodne należą również do zadań gminy.  
 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli6 Urząd gromadził dane o szkodach 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. Równocześnie NIK zwraca uwagę, że taki sposób postępowania – choć 
zgodny z obowiązującymi wymogami – jest niewystarczający dla prawidłowego 
i skutecznego funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej.  

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

Dla obszaru obejmującego zlewnię Serafy nie zostało sporządzone przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW) studium ochrony 
przeciwpowodziowej, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy Prawo wodne7.  

(dowód: akta kontroli str. 115 – 123)  

Zgodnie z postanowieniami art. 31a ustawy o samorządzie gminnym wójt (burmistrz, 
prezydent) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią.  

W Urzędzie opracowano „Miejsko-gminny plan operacyjny ochrony przed powodzią”, 
w którym przedstawiono ocenę zagrożenia powodziowego oraz plan postępowania 
i działania w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia. Plan ten zawierał m.in.:  

 mapę z zaznaczonymi terenami zagrożonymi niebezpieczeństwem powodzi, tj. obszar 
położony w północnej części Gminy, pomiędzy Wisłą a linią kolejową Kraków – Tarnów, 
oraz obszary wzdłuż potoku Zabawka (na odcinku od linii kolejowej) i wpływającego do 
niego cieku w m. Strumiany Stawiska, a także wzdłuż rzeki Wilga – w południowej części 

                                                      
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. 

6 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. W przypadku, gdy sformułowanie oceny 
cząstkowej wg ww. skali jest nadmiernie utrudnione, albo nie daje ona prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, NIK stosuje ocenę opisową. 

7 Wskazany przepis obowiązywał do dnia 17 marca 2011 r. 
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Gminy (takie same tereny oznaczone były również na mapie w „Planie bezpośredniej 
ochrony przed powodzią powiatu wielickiego”);  

 wykaz obiektów wymagających szczególnej ochrony, tj.: wały przeciwpowodziowe 
i śluzy, kładki na rzekach i potokach, magazyn przeciwpowodziowy w Grabiu; 

 wykazy mostów w ciągach dróg publicznych i przepustów, przez które przepływają rzeki, 
potoki, cieki; 

 różne zestawienia, schematy, wykresy i dane dotyczące zabezpieczenia logistycznego 
działań przeciwpowodziowych; 

 wykazy rodzin podlegających ewakuacji, zamieszkałych na terenach zagrożonych 
niebezpieczeństwem powodzi w m. Brzegi i Grabie, oraz zestawienia miejsc 
zakwaterowania ludności ewakuowanej (ze wskazaniem możliwości przyjęcia zwierząt 
gospodarskich).  

Plan operacyjny ochrony przed powodzią nie zawierał :  

 danych historycznych dotyczących zalewanych terenów (Urząd nie posiada materiałów 
dotyczących zasięgu historycznych powodzi) oraz strat spowodowanych przez 
powodzie, 

 analizy w zakresie powiązania źródeł i przyczyn skutków powodzi, które wystąpiły 
na terenie gminy w poprzednich latach, z ich rodzajem i wielkością, a także powiązań 
struktury i wielkości opadu ze skutkami nim wywołanymi, 

 celów do realizacji związanych z ochroną przed powodzią i zmierzających 
do ograniczenia skutków powodzi, 

 zakresu możliwych działań i rozwiązań dla zapewnienia ochrony przed powodzią. 
(dowód: akta kontroli str. 7 – 28, 36 – 37, 424)  

Brak w „Miejsko-gminnym planie operacyjnym ochrony przed powodzią” rozwiązań 
służących podniesieniu poziomu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Miasta i Gminy 
Wieliczka wyjaśnił Łukasz Sadkiewicz – Zastępca Burmistrza ds. Strategii i Rozwoju tym, 
że przepis art. 31a ustawy o samorządzie gminnym nie określa zawartości takiego planu, 
a ww. plan przygotowany został według wskazówek uzyskanych przez merytorycznych 
pracowników na szkoleniach.  

(dowód: akta kontroli str. 124, 126)  

Zapewnienie odpowiedniego reagowania na zdarzenia kryzysowe, w tym na wypadek 
powodzi, zawarte były w „Planie reagowania kryzysowego dla Miasta i Gminy Wieliczka”. 
Wskazane w tych opracowaniach obszary zagrożone zalaniem, przylegające do Serafy, 
znajdowały się w północnej części Gminy, pomiędzy linią kolejową a Wisłą, przy ujściu 
Serafy do Wisły. W „Miejsko-gminnym planie operacyjnym ochrony przed powodzią” 
wskazano, że poza doliną Wisły żaden z cieków nie stanowi większego zagrożenia dla 
przyległych terenów, powódź może powstać na skutek przerwania prawego wału Wisły, 
podczas długotrwałych opadów deszczu lub roztopów oraz po mroźnej zimie z obfitymi 
odpadami śniegu, podczas spływów wód po opadach burzowych mogą wystąpić lokalne 
podtopienia pojedynczych budynków, a wystąpienie wód z koryta Wilgi nie czyni większych 
szkód przy normalnym odpływie.  

W „Planie reagowania kryzysowego dla Miasta i Gminy Wieliczka” dodatkowo wskazano, 
że na najbardziej zagrożonych terenach, położonych wzdłuż rzeki Wisły, powódź może 
wystąpić w wyniku przerwania wałów cofkowych, którymi obwałowane jest 3,25 km Serafy, 
1,27 km Drwiny Długiej, 1,2 km Zabawki i 2,95 km Podłężanki, lub w wyniku uszkodzenia 
śluz. Na zagrożonym terenie w miejscowościach Brzegi, Kokotów, Grabie i Węgrzce Wielkie 
znajduje się około 870 domostw, w których zamieszkuje około 3,5 tys. osób, znajdują się 
także m.in. 2 szkoły, kościół, zespół budynków „Samarytański Ruch Maryi”, dom ludowy, 
oczyszczalnia ścieków, 3 boiska sportowe, 2 żwirownie.  

(dowód: akta kontroli str. 19 – 28, 30 – 35, 112 – 114)  

Gmina Wieliczka zleciła w maju 2009 r. opracowanie projektu koncepcji  
programowo-przestrzennej zbiornika małej retencji na Serafie w Wieliczce, w głębokiej 
dolinie tej rzeki, pomiędzy ul. Krakowską (droga krajową nr 4) a linią kolejową  
Kraków – Wieliczka. Koncepcja została sporządzona do listopada 2009 r. za kwotę  
39,9 tys. zł. Proponowano w niej wykonanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego 
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o pojemności maksymalnej 51.000 m3, z zaporą w km 9+240 Serafy. Obliczono, że taka 
pojemność zbiornika pozwoli na zretencjonowanie w całości fali powodziowej Q50% lub 
60% pojemności fali powodziowej Q20%. Wartość robót (bez kosztów wykonania 
dokumentacji projektowej) szacowano na około 1 427,7 tys. zł netto, według cen  
z III kwartału 2009 r.  

(dowód: akta kontroli str. 38 – 61)  

Powodem zlecenia opracowania tej koncepcji – według wyjaśnień Zastępcy Burmistrza 
ds. Strategii i Rozwoju – była idea wykorzystania koryta Serafy, powstała z uwagi na brak 
możliwości pozyskania pojemności retencyjnych na terenach Gminy, związanych 
z kanalizacją opadową. 

(dowód: akta kontroli str. 124, 127)  

Burmistrz zaproszony został do MZMiUW na spotkanie zorganizowane w dniu 22 marca 
2011 r., w związku z planowaną w 2011 r. realizacją zadania dotyczącego opracowania 
wielowariantowej koncepcji Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie 
rzeki Serafa, celem omówienia spraw związanych z ustaleniem zakresu opracowania, 
zasad współudziału i współfinansowania tego zadania. W efekcie tego spotkania Urząd 
przekazał Koncepcję programowo-przestrzenną zbiornika przeciwpowodziowego na rzece 
Serafie z 2009 r. jako udział we współfinansowaniu zadania oraz uczestniczył w kolejnym 
spotkaniu zorganizowanym w październiku 2011 r., na którym omawiano proponowane 
rozwiązania. W lipcu 2012 r. otrzymano od Zarządu Województwa Małopolskiego Program 
zwiększenia zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, gm. Kraków, 
pow. miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. wielicki, 
przewidujący budowę w Wieliczce zbiornika przeciwpowodziowego Serafa nr 2 z zaporą 
w km 9+223 rzeki Serafy oraz zbiorników Malinówka nr 2 i 3 z zaporami odpowiednio w km 
2+320 i 3+017 potoku Malinówka, płynącego na granicy Krakowa i Wieliczki.  

(dowód: akta kontroli str. 63 – 65)  

Zastępca Burmistrza ds. Strategii i Rozwoju wyjaśnił, że zadaniem Gminy w ramach  
ww. Programu będzie udostępnienie gruntów pod budowę ww. zbiorników.  

 (dowód: akta kontroli str. 124, 127)  

Burmistrz w marcu 2012 r. zwrócił się do Marszałka Województwa Małopolskiego z prośbą 
o pomoc w uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej rzeki Serafy na odcinku 
przebiegającym przez Gminę, w tym o pomoc w budowie suchego zbiornika. Nadmienił też 
o podwyższeniu wałów cofkowych na Serafie na odcinku przebiegającym przez Kokotów do 
granic Bieżanowa, co powinno zabezpieczyć przed podtopieniami Wielicką Strefę 
Aktywności Gospodarczej, która jest planowana w Kokotowie i Brzegach.  

 (dowód: akta kontroli str. 66, 71 – 72, 128 – 131)  

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

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące zagadnienia: 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na wójtów (burmistrzów/prezydentów) 
został nałożony obowiązek opracowania planu operacyjnego ochrony przed powodzią. 
Dokument ten w gminie Wieliczka ukierunkowany był na działania, które należy podjąć 
w trakcie wystąpienia powodzi i stanowił część systemu zarządzania kryzysowego. 
Równocześnie NIK zwraca uwagę, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa 
nie nakładały na kierowników jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego 
obowiązku opracowania planu ochrony przeciwpowodziowej, służącego realizacji 
strategii zapobiegania oraz zmniejszania skutków powodzi (określającego 
w szczególności zadania służące podniesieniu poziomu ochrony przeciwpowodziowej), 
a ponadto nie zostały określone zasady i standardy opracowania takich planów. 
W opublikowanej informacji o wynikach kontroli P/09/143 „Ochrona przeciwpowodziowa 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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w województwie małopolskim i świętokrzyskim”8 zostały wskazane zasady dobrej 
praktyki w opracowywaniu planów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, służących 
zapobieganiu i zmniejszania skutków powodzi9. 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. 

Podkreślić również należy, że obowiązujące uregulowania prawne nie określają 
precyzyjnie zakresu zadań i kompetencji poszczególnych organów odpowiedzialnych za 
ochronę przeciwpowodziową, w szczególności nie wskazują, które z tych organów są 
odpowiedzialne za programowanie zadań służących podniesieniu ochrony 
przeciwpowodziowej. Zgodnie z postanowieniami art. 88a ust. 1 ustawy Prawo wodne, 
ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. 
W ustawie tej określono, że ochronę ludzi i mienia realizuje się w szczególności przez: 
kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów 
zalewowych; racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli 
przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływami wód; zachowanie, tworzenie 
i odtwarzanie systemów retencji wód oraz budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli 
przeciwpowodziowych10. Ponadto w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym 
wskazano, że zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy ochrony 
przeciwpowodziowej. 

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 Kontroli11, 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. 

(dowód: akta kontroli str. 439 – 442, 447 – 449)  

 

                                                      
8 http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,3618.html 
9 Zadania takiego planu może również spełniać plan operacyjny ochrony przed powodzią, o którym mowa w art. 31a ustawy 

o samorządzie gminnym (oprócz realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego). 
10 Zgodnie z postanowieniami art. 88k pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy Prawo wodne.  
11 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,3618.html
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli12 Urząd wywiązał się z obowiązków opracowania planu 
operacyjnego ochrony przed powodzią oraz planu zarządzania kryzysowego. Plany te były 
ukierunkowane na działania, które należy podjąć w trakcie wystąpienia zagrożenia (w tym 
powodzi) i stanowiły instrumenty dla zapewnienia funkcjonowania systemu zarządzania 
kryzysowego. Izba zwróciła uwagę, że obowiązujące przepisy nie wymagają sporządzenia 
planu w zakresie zapobiegania oraz zmniejszania skutków powodzi, który zdaniem NIK 
powinien być jednym z instrumentów zarządzania ryzykiem powodziowym. Opracowana 
w 2009 r. koncepcja programowo-przestrzenna budowy w Wieliczce zbiornika małej retencji 
na rzece Serafie została wykorzystana przez MZMiUW w programowaniu zadań z zakresu 
ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Serafy.  

3. Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w zlewni 
Serafy  

Administratorem rzeki Serafa i jej dopływów na terenie Miasta i Gminy Wieliczka 
(m.in. Drwina Długa, Zabawka, Krzyszkowice, Grabówka), a także potoku Podłężanka 
i Wilga oraz istniejących na tych ciekach urządzeń wodnych (wały, śluzy) jest MZMiUW. 

Przedstawiciele Urzędu corocznie uczestniczyli w okresowych (wiosennych i jesiennych) 
przeglądach wszystkich obwałowań na terenie Gminy (wał przeciwpowodziowy na rzece 
Wiśle oraz wały cofkowe na ciekach Serafa, Drwina Długa, Zabawka, Podłężanka), 
przeprowadzanych przez MZMiUW. Stan wałów na Serafie oceniany był jako dobry, 
z wyjątkiem mogących zagrażać bezpieczeństwu końcowych odcinków długości po około 
0,3 km (zaniżonych, wymagających modernizacji – doprowadzenia do kształtu 
trapezowego), oraz odcinków wału prawego i lewego o długościach 0,765 km i 0,03 km, 
na których w 2010 r. wystąpiły przesiąki, wymagających uszczelnienia podłoża stopy wału.  

Urząd zapraszany był przez MZMiUW na odbiory różnych robót (konserwacja bieżąca 
potoków, usuwanie szkód powodziowych, koszenie wałów), prowadzonych na ciekach 
wodnych. Między innymi w latach 2007 – 2010 otrzymano informacje i uczestniczono 
w odbiorach co najmniej sześciu takiego rodzaju robót wykonanych na Serafie, siedmiu 
na potoku Zabawka oraz na potokach Krzyszkowice i Grabówka.  

(dowód: akta kontroli str. 67 – 68, 74 – 81, 97 – 98) 

Gmina Wieliczka w latach 2004 – 2006 uczestniczyła w programie „Bezpieczny Wał”, 
w ramach którego czasowo zatrudniane były osoby bezrobotne przy pracach na wałach 
przeciwpowodziowych. Na finansowanie tego Programu Gmina przekazała 7 tys. zł 
w 2004 r., 6,9 tys. zł w 2005 r. i 4,1 tys. zł w 2006 r.  

W latach 2008 – 2009 Gmina Wieliczka udzieliła dotacji Województwu Małopolskiemu 
na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem przez MZMiUW cieków wodnych na 
terenie Gminy (§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących). Dotacje 
przekazane były w kwotach:  

 3,1 tys. zł w 2008 r. z przeznaczeniem na konserwację bieżącą 2,6 km potoku 
Krzyszkowice w Wieliczce (obszar zlewni Serafy),  

 27,2 tys. zł w 2009 r. na konserwację bieżącą wałów przeciwpowodziowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 98 – 99, 238, 391 – 392)  

Ponadto, w 2008 r. Rada Miejska w Wieliczce podjęła uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu w kwocie 8 tys. zł, z przeznaczeniem 
na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę śluzy wałowej na 
Serafie w miejscowości Brzegi i 5 tys. zł na dofinansowanie koszenia wałów 
przeciwpowodziowych na terenie Gminy. Deklarowane środki nie zostały wykorzystane 
przez Województwo Małopolskie ze względu na sfinansowanie ze środków rezerwy celowej 
budżetu państwa całości zadania dotyczącego przebudowy śluzy wałowej, a w przypadku 
wykaszania wałów – z powodu złożoności procedury wprowadzenia zadania 
do planu finansowego MZMiUW, przy czym w informacji o tym podano, że w ramach 

                                                      
12 Najwyższa Izba Kontroli do oceny cząstkowej zastosowała formę opisową.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa wykoszone będą wały Wisły 
i Serafy.  

(dowód: akta kontroli str. 89 – 96, 98) 

W kontrolowanym okresie Burmistrz zwracał się do MZMiUW w sprawach: 

 utrzymania wałów powodziowych – co najmniej 3-krotnie, m.in. 24 maja 2010 r. o pilną 
naprawę wyrwy w wale potoku Podłężanka, przez którą zalanych zostało kilkadziesiąt 
hektarów terenów w miejscowości Grabie, a 24 stycznia i 27 maja 2011 r. – 
o doprowadzenie do uszczelnienia wałów Wisły i Serafy, na których w czasie powodzi 
w 2010 r. wystąpiły przesiąki, oraz o bieżącą konserwację wałów; 

 wybudowania przez bobry tamy na Serafie w Kokotowie, co przyczyniło się do 
podniesienia poziomu wody oraz sukcesywnego obrywania brzegów;  

 utrzymania potoku Zabawka – co najmniej 8-krotnie, m.in. 18 sierpnia 2009 r. 
o konserwację potoku w miejscowości Mała Wieś, 18 marca i 2 września 2010 r. oraz 
25 lipca 2011 r. – o podjęcie działań zapobiegających zalewaniu drogi gminnej pod 
wiaduktem na autostradzie A4 w Kokotowie oraz zagrożeniu podtopieniami posesji 
mieszkańców Kolonii Kokotowskiej, po północnej stronie linii kolejowej, gdzie wysokość 
końcowego odcinka obwałowania potoku jest niewystarczająca dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom.  

 (dowód: akta kontroli str. 69 – 71, 73, 85 – 88) 

Urząd przeprowadzał wizje lokalne w zakresie zachowania porządku i czystości w obrębie 
koryta Serafy na terenie miasta Wieliczka i jej dopływów (potoki: Krzyszkowicki, Grabówka, 
Świdówka, Miodówka), na łącznej długości 2,8 km w 2008 r. i 2,4 km w 2009 r. Za usunięcie 
z tych terenów zanieczyszczeń, tj. odpadów komunalnych, zużytych opon, odpadów 
z tworzyw sztucznych itp. oraz nadzór nad wykonaniem prac, wydatkowano odpowiednio: 
16,8 tys. zł i 14 tys. zł. W 2010 r. zadania takie realizowane były przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Wieliczce za kwotę 15 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 69, 82 – 84)  

Oględziny dokonane w dniu 15 listopada 2012 r. wykazały, że obrzeża Serafy na odcinku 
przy ul. Za torem w Wieliczce były zanieczyszczone gruzem i odpadami roślinnymi, 
a w pobliżu stacji PKP Wieliczka – Bogucice – butelkami i opakowaniami z tworzyw 
sztucznych, zużytymi oponami. Również w korycie Serafy na tym odcinku znajdowały się 
różne przedmioty utrudniające spływ wody, m.in. opony, lodówka.  

(dowód: akta kontroli str. 132 – 147)  

Według wyjaśnień Henryka Wolaka – Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, w 2011 r. i 2012 r. na terenie Wieliczki skarpy Serafy były 
wykaszane i sprzątane w rejonie Parku Mickiewicza, w ramach bieżącego utrzymania 
zieleni, a podczas odbioru prac konserwacyjnych w dniu 19 października w 2012 r., 
wykonanych przez MZMiUW na odcinku 3,2 km od stawu w Parku Mickiewicza do granicy 
z Krakowem, nie stwierdzono zalegania zanieczyszczeń w korycie Serafy.  

(dowód: akta kontroli str. 343, 344)  

Przy drogach gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka, w sąsiedztwie Serafy, 
nie występują rowy przydrożne – woda z pasa drogowego ulic na terenie Miasta spływa 
powierzchniowo do kanalizacji ogólnospławnej, a z drogi w miejscowości Brzegi, 
usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego brak jest możliwości 
odprowadzania wody.  

(dowód: akta kontroli str. 148)  

Na remonty, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i bieżące utrzymanie rowów 
melioracyjnych (koszenie porostów ze skarp, odmulanie, czyszczenie przepustów) oraz 
nadzór takich robót wykonywanych na rowach w miejscowościach Śledziejowice, 
Strumiany, Czarnochowice i Wieliczka (rowy przy ulicach: Janińska, Św. Barbary, 
Jagielskiego, Strzelców Wielickich, Stroma, Klaśnieńska) na obszarze zlewni Serafy, 
a także w Koźmicach Małych wydatkowano co najmniej: 59,9 tys. zł w 2007 r., 55,7 tys. zł 
w 2008 r., 27,6 tys. zł w 2009 r., 89,8 tys. zł w 2010 r. i 58,1 tys. zł w 2011 r. W 2012 r. 
wydatki na oczyszczenie rowu odwadniającego i przycinkę drzew w Śledziejowicach 
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poniesione zostały w październiku i wyniosły ogółem 31,9 tys. zł. W większości zleconych 
prac nie była podawana długość rowów. 

(dowód: akta kontroli str. 103 – 105, 106 – 111)  

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że rowy 
melioracyjne oczyszczane były na wyznaczonych odcinkach przebiegających przez tereny 
będące własnością lub w użytkowaniu Gminy, gdzie występowało zagrożenie podtapiania 
domostw. W 2011 r. odczyszczono je na łącznej długości 1.263 mb, a w 2012 r. – 250 mb. 
Rowy melioracyjne położone na północ od linii kolejowej Kraków – Tarnów przebiegają 
głównie przez grunty prywatne, które były użytkowane jako łąki i pastwiska. Po 1990 r. takie 
użytkowanie malało i obecnie łąki nie są wykaszane, rozwiązała się też Spółka Wodna, 
która zajmowała się konserwacją rowów.  

(dowód: akta kontroli str. 343 – 344) 

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

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

4. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne terenów 
w dolinie Serafy  

Zgodnie z postanowieniami art. 88k pkt 1 ustawy Prawo wodne, kształtowanie 
zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych jest jednym 
z instrumentów służących zapewnieniu ochrony ludzi i mienia przed powodzią (przed dniem 
18 marca 2011 r. uregulowania te zawarte były w art. 80 pkt 4 cyt. ustawy). Stosownie do 
zapisów art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym13 do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki 
przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Wieliczka z 2000 r. i opracowane na jego podstawie miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego  

Dnia 21 kwietnia 2000 r. Rada Miejska w Wieliczce – na podstawie przepisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym14 – uchwaliła „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka”. W Studium tym 
wydzielone zostały cztery obszary gminy Wieliczka, tj.: 

 obszar „A” – podporządkowania i rozwoju zainwestowania miejskiego Wieliczki, 

 obszar „B” – kontrolowanej urbanizacji o dużej różnorodności uwarunkowań, 
występujących na terenach obejmujących wsie (lub ich części) położone po południowej, 
północnej oraz wschodniej stronie miasta, charakteryzujący się silnym nasileniem ruchu 
budowalnego, 

 obszar „C” – osadniczo-rolny w krajobrazie chronionym, obejmujący wsie (lub ich części) 
w południowej części gminy,  

 obszar „D” – ograniczonego osadnictwa w dolinie Wisły, obejmujący tereny w północnej 
stronie Gminy między rzeką Wisłą a linią kolejową Kraków – Tarnów, w którym 
ograniczenie rozwoju zainwestowania związane jest z położeniem w terenach 
zalewowych tzw. wody 1% Wisły.  

W Studium tym, jako szansę rozwiązania problemu gminy Wieliczka dotyczącego 
zabezpieczenia przed zagrożeniem powodziowym obszarów położonych w zasięgu wody 
stuletniej rzeki Wisły, Wilgi, Serafy i Drwinki oraz niektórych ich dopływów, wskazano 
konieczność podniesienia odcinka obwałowań Wisły i realizację takich zabezpieczeń 

                                                      
13 Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm. 
14 Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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w miejscach szczególnie narażonych pozostałych rzek oraz stałe ich utrzymywanie 
w dobrym stanie technicznym, a także niedopuszczenie do zainwestowania kubaturowego 
tych obszarów do czasu technicznego rozwiązania problemu. W „Kierunkach 
zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów gminy Wieliczka” ustalenia 
stanowiące informację i ukierunkowania rozwiązań w planach miejscowych, odnoszące się 
do Serafy lub zagrożenia powodziowego dotyczyły m.in.:  

 dla obszaru „A” – zapewnienia utrzymania korytarzy ekologicznych w przedłużeniu 
doliny Serafy, zagospodarowania zielenią otoczenia południowego odcinka rzeki Serafy, 
zabezpieczenia rezerwy terenów dla alternatywnej oczyszczalni ścieków z miasta 
Wieliczka w sąsiedztwie Serafy; 

 dla obszaru „B” – zapewnienia utrzymania korytarzy ekologicznych w dolinach cieków 
wodnych, porządkowania i pielęgnacji zieleni w dolinie cieków wodnych przy organizacji 
ciągów pieszych zapewniających powiązania lokalne oraz o znaczeniu turystycznym; 

 dla obszaru „D” – zapewnienia ochrony wartości krajobrazowych oraz przyrodniczych 
doliny Wisły jako głównego korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadregionalnym, 
zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej w strefie zagrożenia dla wody 1% 
– adaptacja i podporządkowanie istniejącego zainwestowania mieszkalnictwa rolniczego 
i jednorodzinnego przy rozważeniu na etapie planów miejscowych rezygnacji z rezerw 
rozwojowych zabezpieczonych w dotychczasowych planach miejscowych, z uwagi na 
położenie w strefie zagrożenia 1% wodami powodziowymi. 

Obszary zagrożone powodzią, znajdujące się w zlewni Serafy na terenie Gminy Wieliczka, 
występowały na północ od linii kolejowej Kraków – Tarnów i obejmowały obszar „D”. 

 (dowód: akta kontroli str. 150 – 151, 152 – 158, 399)  

Na podstawie Studium opracowane zostały miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) dla wszystkich czterech obszarów funkcjonalnych wskazanych 
w „Studium”, obejmujące cały obszar Miasta i Gminy Wieliczka. Przed przystąpieniem do ich 
sporządzenia, Urząd w kwietniu 2003 r. uzyskał od MZMiUW uwagi do tych planów, 
że należy: wyłączyć z zabudowy strefę ochronną wzdłuż wałów przeciwpowodziowych 
i strefę zalewową w zasięgu wody 1% usytuowaną wzdłuż cieków oraz uzgadniać 
z MZMiUW projekty zagospodarowania działek sąsiadujących z rzekami i potokami 
będącymi w ewidencji Inspektoratu MZMiUW. Projekty mpzp dla wszystkich obszarów 
zostały pozytywnie uzgodnione przez Dyrektora RZGW postanowieniem z 19 lipca 2004 r. 
i ponownie 4 kwietnia 2005 r. W uzasadnieniu tego postanowienia Dyrektor RZGW 
stwierdził m.in., że z uwagi na brak studium określającego granice obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią na obszarach nieobwałowanych wyznaczono tereny 
zagrożone zalaniem wodą powodziową Q1%, na których nie przewiduje się lokalizacji 
nowych obiektów w tym szczególnie mieszkalnych i usługowych przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi. Wszystkie mpzp uchwalone zostały przez Radę Miejską w Wieliczce dnia 
29 września 2005 r.  

Rzeka Serafa i jej dopływy przepływają przez tereny objęte mpzp – obszary „A”, „B” i „D”. 

(dowód: akta kontroli str. 151, 196 – 198, 201 – 203, 399)  

Na obszarze „A” mpzp nie była wyznaczona strefa terenów narażonych na powódź. 
Na obszarze „B” mpzp strefa terenów narażonych na powódź „Z” obejmowała niewielkie 
tereny wzdłuż rzeki Wilgi – w mpzp nie przewidywano w tej strefie lokalizacji nowych 
obiektów, w tym szczególnie mieszkalnych i usługowych przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi.  

(dowód: akta kontroli str. 204 – 224, 399)  

Na obszarze „D” mpzp, w celu ochrony osób i mienia, ustalono potencjalną strefę 
obejmującą tereny narażone na powódź „Z”, zagrożoną zalaniem wodą powodziową Q1% 
oraz obszary zalewane wodami opadowymi z uwagi na brak odpływu. Zasięg tej strefy 
obejmował praktycznie cały obszar „D” – od północnej granicy Gminy Wieliczka (Wisły) 
do terenów w pobliżu terenów kolejowych w części południowej obszaru „D”. W strefie „Z” 
przewidywano ograniczenie lokalizacji nowych obiektów mieszkalnych i usługowych 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi do terenów wyznaczonych w planie, a jako 
preferowane formy użytkowania gruntów w ramach tej strefy przewidywano zieleń niską 
nieurządzoną: łąki i pastwiska bez stałego pobytu bydła, z wykluczeniem orki. Ustalono też, 
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że granice obszaru objętego strefą mogą zostać zmienione w przypadku podniesienia 
obwałowań Wisły, a wszelka działalność inwestycyjna wymaga uzgodnienia z RZGW. 
W rysunku mpzp obszaru „D”, w strefie „Z” wyznaczona została również Strefa Z1 – 
ograniczonego użytkowania terenu związana z odległością od obwałowań (Wisła, 
Podłężanka, Drwina), której granice zasięgu zaznaczone były wzdłuż obwałowań Wisły lub 
Starorzecza Wisły, Podłężanki oraz Drwiny Długiej (przy czym według tego rysunku Serafa 
i Zabawka są dopływami Drwiny Długiej, która uchodzi do Wisły).  

(dowód: akta kontroli str. 231 – 234)  

Wyjaśniając, na jakiej podstawie wyznaczono w mpzp dla obszaru „D” strefy „Z” i „Z1”, 
w sytuacji niesporządzenia przez Dyrektora RZGW studium ochrony przeciwpowodziowej, 
Marian Braś – Kierownik Wydziału Geodezji i Urbanistyki podał, że /cyt./ Dla rzek 
znajdujących się na obszarze gminy Wieliczka nie zostało sporządzone (…) studium 
ochrony przeciwpowodziowej (…) co nie oznacza, że na obszarze gminy nie występuje 
zagrożenie powodziowe. Strefa „Z” – tereny narażone na powódź została wyznaczona 
w planie miejscowym dla Obszaru „D”, zgodnie ze wskazaniami RZGW na podstawie 
dostępnych wówczas (lata 2003 – 2004) materiałów archiwalnych, tj. „Opinii fizjograficznej 
dotyczącej terenów gminy Wieliczka” (opracowanie BRK 1989 r.). Strefa „Z” nie stanowi 
obszarów bezpośredniego, ani potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo wodne (wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 17 marca 2011r.), 
a w związku z tym nie obowiązują w stosunku do niej zakazy, nakazy, ograniczenia 
i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią. 
Wyznaczenie takich terenów (strefy) wynikało z potrzeby informowania społeczności 
o potencjalnych zagrożeniach. Natomiast strefa „Z1” (…) wyznaczona została zgodnie 
z ustawą Prawo wodne (art. 85 ust.1 wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 17 marca 
2011 r.) i obejmuje zasięg 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej, w której zgodnie 
z Prawem wodnym obowiązuje zakaz wykonywania m.in. obiektów budowlanych. Odległość 
50 m od stopy wału wyznacza się w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów 
przeciwpowodziowych, niezależnie od tego, czy na danym obszarze sporządzone zostało 
studium ochrony przeciwpowodziowej.  

(dowód: akta kontroli str. 393, 394)  

W mpzp dla obszarów „A”, „B” i „D” ustalone zostały następujące podstawowe zasady 
zagospodarowania terenu, związane z ciekami wodnymi:  

 dla terenów położonych w sąsiedztwie istniejących lub przewidywanych obwałowań rzek 
Wisły, Podłężanki, Drwiny, Serafy, Wilgi (Strefa Z1) zabrania się wykonywania w pasie 
50 m od podstawy wału robót budowlanych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 5 
ustawy Prawo Wodne. Dla wyznaczonych w planie terenów istniejącego 
zainwestowania, przebudowy i rozbudowy istniejących budynków i uzupełnienia 
w sytuacjach plombowych można skorzystać z zapisu art. 85 ust. 3, tj. zwolnienie 
z zakazu w trybie decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego; 

 projekty zagospodarowania działek sąsiadujących bezpośrednio z urządzeniami 
melioracyjnymi, rzekami i potokami należy każdorazowo uzgadniać z kompetentnym 
organem; 

 dla ustalonych w planie terenów zabudowy ustala się zakaz budowy obiektów 
kubaturowych w odległości mniejszej niż 35 m od brzegu cieku wodnego. W sytuacjach 
szczególnych, uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem, wielkością działki lub 
ukształtowaniem terenu dopuszcza się budowę obiektów kubaturowych w odległości 
mniejszej niż 35 m. W takiej sytuacji inwestor winien wykazać, że w przypadku 
podejmowanej inwestycji zagrożenie nie występuje, lub gdy dla odcinka cieku, w zasięgu 
występowania zagrożenia w stosunku do inwestycji zostanie sporządzony projekt 
regulacji (zabezpieczenia) cieku. W takim przypadku wydanie pozwolenia na budowę 
warunkuje się wykonaniem przez inwestora zabezpieczeń (regulacji) oraz wykazaniem, 
że na skutek prowadzonych działań regulacyjnych (zabezpieczających) nie wystąpi 
zagrożenie zdrowia lub mienia osób trzecich. Wszelka działalność inwestycyjna wymaga 
uzgodnienia z RZGW; 
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 wprowadza się ochronę istniejących otulin biologicznych cieków wodnych i zbiorników 
wodnych oraz zabrania się przeznaczania pod zainwestowanie obszarów położonych 
w odległości minimum 10 m licząc od linii brzegowej; 

 wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód 
publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub 
uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar; 

 ustala się obowiązek dla właściciela nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód 
publicznych umożliwienia dostępu do wody na potrzeby wykonywania robót związanych 
z utrzymywaniem wód oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno-
meteorologicznych urządzeń pomiarowych. 

W żadnym z mpzp nie były zawarte ograniczenia konstrukcyjno-techniczne budynków, 
odnoszące się do zagrożeń związanych z oddziaływaniem wód powodziowych. 

(dowód: akta kontroli str. 151, 205 – 208, 219 – 221, 229 – 232)  

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Wieliczka” z 2008 r. i opracowane na jego podstawie 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Wieliczka – opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zostało uchwalone przez Radę Miejską 
w Wieliczce w dniu 4 marca 2008 r. Przyjęty w nim podział na obszary rozwoju „A”, „B”, „C”, 
„D”, obejmował takie same tereny jak w Studium z 2000 r. 

Zgodnie z postanowieniami art. 4a pkt 1 ustawy Prawo wodne, projekty tego Studium były 
przedstawiane Dyrektorowi RZGW, który pierwotnie – 7 maja 2007 r. odmówił jego 
uzgodnienia, uzasadniając swoje postanowienie m.in. nieuwzględnieniem w części 
graficznej i tekstowej Studium obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią. Projekt 
Studium został przez Dyrektora RZGW pozytywnie uzgodniony dnia 22 maja 2007 r. 
i ponownie 10 stycznia 2008 r. w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi – Dyrektor RZGW stwierdził, że na terenie objętym Studium 
występują takie obszary (bezpośredniego zagrożenia powodzią, położone pomiędzy linią 
brzegową a wałem przeciwpowodziowym) i zostały one uwzględnione w części graficznej 
oraz części tekstowej Studium.  

(dowód: akta kontroli str. 189 – 195).  

W Studium tym, w części „Ochrona przed powodzią”, podano: Gmina Wieliczka, z racji 
położenia w dolinie Wisły oraz strefie ujściowej rzek do Wisły, narażona jest na powodzie: 
latem typu opadowego, zimą i wiosną typu roztopowego. Zagrożenie powodziowe 
występuje w okolicy wsi Brzegi i Grabie w dolinie Wisły i dotyczy szczególnie terenów 
położonych na dolnej terasie. Obszary te chronione są wałami przeciwpowodziowymi. 
Pewne zagrożenie występuje w pobliżu ujścia rzek do Wisły, gdyż w przypadku wysokiego 
stanu wody na Wiśle występuje niebezpieczeństwo cofki. Niebezpieczeństwo powodzi 
występuje także w dolinach Serafy, Wilgi, Drwiny Długiej, Podłężanki i Zabawki. Dosyć 
niebezpieczne byłoby przerwanie wałów na rzece Drwini Długiej od strony wsi Brzegi. 
Rzeka ta niesie bowiem wysoko skażone wody, co w razie powodzi doprowadziłoby do 
zalania gospodarstw i skażenia pól oraz łąk Grabi, Brzegów częściowo Węgrzc Wielkich, 
co łączy się z możliwością wystąpienia katastrofy ekologicznej. Wskazano ogólne dążenia 
mające na celu ochronę przed powodzią , tj.:  

 uwzględnienie w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią zakazów, nakazów, 
dopuszczeń i ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych dotyczących ochrony 
przed powodzią, 

 uwzględnienie ograniczeń wynikających z przepisów prawa wodnego, dotyczących 
zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, 

 modernizację systemu obwałowań poprzez: uzupełnianie i zabezpieczenie przed 
podmyciem wałów przeciwpowodziowych na całej długości Wisły oraz działań 
zabezpieczających przed powodzią (podniesienie obwałowań) na zagrożonych terenach 
wzdłuż innych głównych cieków wodnych gminy, 
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 zapewnienie dojazdu do walów przeciwpowodziowych oraz w miarę możliwości, do 
prowadzenia wzdłuż wałów przeciwpowodziowych dróg pozwalających na ich obsługę 
techniczną, 

 ochronę i odbudowę systemu małej retencji wodnej, regulację cieków wodnych oraz 
uporządkowanie systemów melioracyjnych, 

 realizację koncepcji zbiornika retencyjnego „Janowice”, zlokalizowanego w Janowicach 
na rzece Wildze, 

 uwzględnienie ustaleń studium ochrony przeciwpowodziowej – gdy takie opracowanie 
zostanie wykonane – w aktach planistycznych gminy.  

Wśród obszarów wyłączonych z zabudowy wymieniono tereny narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi. Podano przy tym, że Obszar D położony w pobliżu rzeki Wisły, 
zabezpieczony jest przed powodzią wałami przeciwpowodziowymi Q1% (woda stuletnia). 
Zakaz lokalizacji trwałej zabudowy obowiązuje na terenach położonych między wałami oraz 
w strefie 50m od obwałowań, z wyjątkiem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, drogi 
wodnej oraz wyposażenia terenów rekreacyjnych i sportowych; tereny w dolinach strumieni 
i potoków, zalewane i podtapiane w niesprzyjających okresach pogodowych również zostały 
wyłączone z zabudowy”. Zakładano też m.in. przebudowę ogólnospławnego systemu 
kanalizacyjnego na terenie starej części miasta Wieliczka, z podziałem na kanalizację 
opadową i rozdzielczą.  

Na rysunku Studium wskazane były zasięgi strefy 50 m od stopy wału oraz obszary 
zagrożone powodzią w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego lub przelania się 
wody przez koronę wału – w północnej części Gminy.  

(dowód: akta kontroli str. 149, 159 – 188, 396 – 398)  

Obszary te – jak wyjaśnił Kierownik Wydziału Geodezji i Urbanistyki – nie stanowiły 
obszarów bezpośredniego, ani potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo wodne (wg stanu obowiązującego do dnia 17 marca 2011r.), wyznaczone 
zostały jednak zgodnie ze wskazaniami RZGW, w oparciu o „Mapy zagrożenia 
powodziowego” wykonane w 2004 r. w ramach projektu Banku Światowego „Likwidacja 
skutków powodzi”, w celu poinformowania społeczności o możliwości pojawienia się 
zagrożenia zalania w przypadku uszkodzenia wału przeciwpowodziowego lub przelania się 
wody przez koronę wału.  

(dowód: akta kontroli str. 393, 395)  

Po uchwaleniu nowego Studium, w marcu 2008 r. Gmina Wieliczka zleciła opracowanie 
czterech projektów mpzp dla obszarów „A”, „B”, „C” i „D”, obejmujących całe terytorium 
Miasta i Gminy. W dniu 15 grudnia 2008 r. Burmistrz wystąpił do RZGW o uzgodnienie 
wszystkich tych projektów, zgodnie z art. 17 pkt 7 lit. c ustawy o planowaniu przestrzennym, 
a Dyrektor RZGW postanowieniem z 12 stycznia 2009 r. uzgodnił pozytywnie projekty mpzp 
dla obszarów „B”, „C”, „D”, stwierdzając jednocześnie że projekt planu dla obszaru „A” 
nie podlega uzgodnieniu, w związku z art. 4a ustawy Prawo wodne.  
W wersji projektu mpzp obszaru „D”, przedstawionej w 2008 r. do opiniowania i uzgodnień, 
określony był m.in.: obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz zasięg 
występowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, obejmujący tereny między 
linią brzegu rzeki Wisły, Drwiny Długiej, Podłężanki oraz potoku Zabawka, a wałem 
przeciwpowodziowym, na którym obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia 
określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią. Wśród 
elementów informacyjnych oznaczonych na rysunku planu, nie będących ustaleniami planu, 
wskazano obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi w przypadku zniszczenia wału 
przeciwpowodziowego, a w części tekstowej planu wskazano, że cały obszar objęty planem 
znajduje się w zasięgu zalewu wodą Q1% w przypadku awarii obwałowania rzeki Wisły lub 
przelania wody przez ich koronę (zgodnie z materiałami przekazanymi przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie). Określone były również zasady 
zagospodarowania wyznaczonych terenów, m.in.: 

 terenów zieleni ogrodowej w odległości 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej – 
zakaz lokalizacji nowej zabudowy oraz utrzymanie istniejących obiektów z możliwością 
nadbudowy, rozbudowy i przebudowy, przy zachowaniu przepisów odrębnych z zakresu 
ochrony wód i ochrony przed powodzią; 
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 terenów zieleni na obwałowaniach i w międzywalu – ze względu na położenie terenu 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy, nakazy, 
ograniczenia i dopuszczenia określone w odrębnych przepisach dotyczących ochrony 
przed powodzią. 

(dowód: akta kontroli str. 199 – 200, 413, 414 – 422)  

Rada Miejska w dniu 10 listopada 2010 r. uchwaliła mpzp dla obszaru „A”. Termin 
wykonania planów „B”, „C” i „D” był przedłużany do 31 grudnia 2012 r., w związku 
z postępowaniem dotyczącym uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
nierolnicze przeznaczenie gruntów rolnych na terenach objętych planami oraz do 
30 czerwca 2014 r. – w związku z decyzjami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odmowie 
zmiany ostatecznych decyzji w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych i koniecznością wykonania nowych opracowań.  

(dowód: akta kontroli str. 413)  

W grudniu 2012 r. Urząd otrzymał od projektanta kolejną wersję projektu mpzp dla obszaru 
„D”. W projekcie tym obszar „D” w dalszym ciągu jest obszarem ograniczonego 
zainwestowania, dla którego zasadniczym przeznaczeniem jest funkcja usługowa (znaczną 
część tego obszaru zajmują tereny eksploatacji kruszyw). W porównaniu do wersji projektu 
tego planu z 2008 r. przewidziano ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod zabudowę 
o 100,4 ha (tereny te są obecnie terenami rolnymi).  

(dowód: akta kontroli str. 436)  

W sprawie przyjętych w mpzp obszaru „D” szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów zagrożonych powodzią Marian Braś – Kierownik Wydziału Geodezji i Urbanistyki 
Urzędu wyjaśnił, że /cyt./ Zarówno w obecnie obowiązującym planie miejscowym dla 
obszaru „D”, jak i nowym projekcie planu (z 2008 r. i 2012 r.) dla tego obszaru, cały obszar 
objęty planem jest obszarem ograniczonego zainwestowania. Oznacza to, że dominującą 
formą zagospodarowania terenu jest funkcja przemysłowo-usługowa oraz eksploatacyjna 
(ze względu na obszary obejmujące eksploatację kruszywa). Wskaźnik intensywności 
zabudowy w obecnie obowiązującym planie na obszarze „D” ustalono na poziomie 0,4, 
tj. powierzchnia wszystkich kondygnacji naziemnych nie powinna przekraczać 40% tego 
obszaru. Ogólne zasady zagospodarowania tego terenu, w tym ograniczona gęstość 
zabudowy mieszkalnej sprzyjała ograniczeniu ewentualnych strat powodziowych. Ponadto, 
w planie miejscowym z 2005 r. ustalono potencjalną strefę obejmującą tereny narażone na 
powódź „Z”, zagrożoną zalaniem wodą powodziową Q1% oraz obszary zalewane wodami 
opadowymi z uwagi na brak odpływu. Zasięg tej strefy obejmował cały obszar „D”. W strefie 
„Z” przewidywano ograniczenie lokalizacji nowych obiektów mieszkalnych i usługowych 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi do terenów wyznaczonych w planie – preferowane 
formy użytkowania gruntów w ramach tej strefy przewidywano zieleń niską nie urządzoną: 
łąki i pastwiska bez stałego pobytu bydła, z wykluczeniem orki. W planie tym nie 
przewidziano jakiejkolwiek zabudowy na obszarach międzywala. 
W projektach nowego planu dla obszaru „D” (z 2008 r. i 2012 r.) w dalszym ciągu obszar ten 
jest obszarem ograniczonego zainwestowania. Wskaźnik trwałego zainwestowania w tym 
planie ustalono na poziomie 0,3, co oznacza, że pozostałe 70% terenu musi stanowić teren 
biologicznie czynny. Porównując projekt planu z 2008 r. w stosunku do obecnie 
przygotowanego projektu w grudniu 2012 r. należy zauważyć, że wprowadzono dalsze 
ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod zabudowę o ok. 100 ha, które pozostaną 
terenami rolnymi. Ponadto, wykluczono możliwość zabudowy szeregowej, a dodatkowo 
w ramach korekty tego projektu planuje się ustalenie przy podziałach działek minimalną 
powierzchnię 10 arów. W odniesieniu do zagrożeń powodziowych projekt planu przewiduje 
– zgodnie z obowiązującymi przepisami – wyznaczenie obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, znajdujących się w międzywalu. Ponadto, jako element informacyjny oznaczony 
na rysunku planu, niebędący ustaleniami planu zaznaczono obszar narażony na 
niebezpieczeństwo powodzi w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego. 
Równocześnie w § 14 pkt 2) projektu planu zapisano, że cały obszar objęty planem znajduje 
się w zasięgu zalewu woda Q1% w przypadku awarii obwałowania rzeki Wisły lub przelania 
wody przez ich koronę (zgodnie z materiałami przekazanymi przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie). 
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Zarówno w obecnie obowiązującym planie dla obszaru „D”, jak i projekcie nowego planu 
nie przewidziano ograniczeń konstrukcyjno-technicznych w związku z występowaniem na 
tym terenie zagrożeń powodziowych. 
Podkreślić należy, że obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na gminy obowiązku 
wykorzystywania w ramach procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego innych 
dokumentów wskazujących na zagrożenie powodziowe niż studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzone przez Dyrektora RZGW (po nowelizacji Prawa wodnego 
będą to mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego sporządzone przez Prezesa KZGW). 
Z tego względu, w projekcie planu dla obszaru „D” zagrożenie powodziowe od strony Wisły, 
wynikające z innego dokumentu niż studium ochrony przeciwpowodziowej, prezentowane 
jest na rysunku planu w części informacyjnej nie stanowiącej jego ustaleń.  

 (dowód: akta kontroli str. 437 – 438)  

Urząd w dniu 20 lipca 2012 r. otrzymał od Zarządu Województwa Małopolskiego Program 
zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, 
gm. Kraków, pow. miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, Wieliczka, gm. Wieliczka, 
pow. wielicki wraz z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w mpzp dla obszaru „A”, w kwestii 
rozmieszczenia planowanych 3 zbiorników przeciwpowodziowych, tj. zbiornika Serafa nr 2 
z zaporą na rzece Serafa w Wieliczce oraz Malinówka nr 2 i 3 z zaporami w potoku 
Malinówka w Krakowie. W październiku 2012 r. przygotowany został projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do zmian. 

(dowód: akta kontroli str. 62, 199, 213)  

W kontrolowanym okresie wydanych zostało co najmniej 695 pozwoleń na budowę 
budynków w Wieliczce (według rejestrów Urzędu i danych ze Starostwa Powiatowego 
w Wieliczce), w tym: 445 pozwoleń na budowę 508 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, 114 pozwoleń na budowę 323 budynków jednorodzinnych w zabudowie 
szeregowej, 17 pozwoleń na budowę 35 budynków wielorodzinnych, 107 pozwoleń na 
budowę 133 budynków usługowych, handlowych, gospodarczych, 3 pozwolenia na budowę 
hoteli lub moteli oraz 1 pozwolenie na budowę kościoła. 

(dowód: akta kontroli str. 423, 425 – 426)  

Odbiornikiem wód deszczowych na terenie Wieliczki były rzeka Serafa oraz kolektor 
ogólnospławny „Serafa”, z którego ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków 
w Płaszowie. Od 2005 r. sporządzane były koncepcje rozdziału kanalizacji ogólnospławnej 
miasta Wieliczka, mające na celu m.in. zmianę charakteru kanału ogólnospławnego na 
kanał deszczowy i skierowanie całości wód deszczowych – poprzez zbiorniki retencyjne 
i węzły podczyszczające – do Serafy. Osiągnięcie takiego stanu przewidywane jest do 
2020 r.  

(dowód: akta kontroli str. 399 – 412) 

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

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące zagadnienia: 

1. Obowiązujący mpzp dla obszaru „D”, a także projekt nowego planu dla tego obszaru 
(obejmujące również zlewnię Serafy) nie zawierały, dla obiektów dopuszczonych do 
realizacji na terenach zalewowych, rozwiązań konstrukcyjno-technicznych 
ograniczających skutki ewentualnej powodzi. Zdaniem NIK, dla zapewnienia 
kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem powodziowym15 i skutecznego 
funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej w procesie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, powinno dążyć się do maksymalnego 
wykorzystania instrumentów sprzyjających zapobieganiu i zmniejszaniu skutków 
powodzi. W tym celu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (które 

                                                      
15 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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stanowią akt prawa miejscowego16), obejmujących tereny zagrożone powodzią, należy 
dążyć do ograniczania zabudowy, a także ustanowienia warunków zabudowy, które 
zminimalizują negatywne skutki powodzi. Przyjęte przez Urząd rozwiązania nie w pełni 
wykorzystują możliwości tego instrumentu dla zapewnienia ochrony przed powodzią 
na tych terenach.  

Niemniej istotny jest fakt, że w przepisach prawa dotyczących planowania 
i zagospodarowania przestrzennego nie zostały określone zasady postępowania 
w przypadku nieopracowania studium ochrony przeciwpowodziowej. 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 powodzi17. Zasadniczo dokumentem ustalającym 
granice zasięgu wód powodziowych powinno być studium ochrony przeciwpowodziowej, 
sporządzone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej18. 
W studium tym winien być dokonany podział na trzy rodzaje obszarów, tj.: obszary 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, obszary potencjalnego zagrożenia powodzią oraz 
obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, 
wartość gospodarczą lub kulturową. Pomimo że przepisy ustawy Prawo wodne 
wymagały uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi19, to w przepisach tej ustawy, a także 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie zdefiniowano pojęcia 
„obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi”20. Podstawowa wątpliwość 
dotyczy 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 możliwe było 
wykorzystanie w procesie planowania przestrzennego innych opracowań wskazujących 
na zagrożenie powodziowe ze strony danego cieku wodnego. Wątpliwości te nie zostały 
rozstrzygnięte, stąd – zdaniem NIK – w procesie planowania przestrzennego 
zauważalne jest bardzo zachowawcze podejście gmin do formułowania ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania 
obszarów zagrożonych powodzią (np. wskazywanie zasięgu wód powodziowych lub 
zaleceń dotyczących warunków konstrukcyjno-technicznych dla obiektów budowlanych 
w części informacyjnej, nie stanowiącej ustaleń planu).  

Kolejnym czynnikiem powodującym wątpliwości jest brak 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. W efekcie, nawet 
pomimo dysponowania informacjami o możliwym zagrożeniu powodziowym, nie ma 
„wytycznych” do dalszego postępowania (katalogu miar) uzasadniających wprowadzenie 
do planu miejscowego określonego typu rozwiązań sprzyjających ochronie 
przeciwpowodziowej.  

2. Niespójne uregulowania prawne zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawie Prawo wodne, odnoszące się do zasad sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pomimo nowelizacji ustawy 
Prawo wodne z dniem 18 marca 2011 r. W ustawie Prawo wodne wskazano, 
że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się granice 

                                                      
16 Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
17 Obowiązek taki wynikał z art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
18 Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 17 marca 2011 r. obowiązek taki wynikał z art. 79 ust. 2 ustawy Prawo 

wodne (przepis ten obowiązywał od dnia 30 lipca 2005 r.).  
19 Zgodnie z art. 4a pkt 2 ustawy Prawo wodne w brzmieniu obowiązującym do dnia 17 marca 2011 r.  
20 Dotyczy to okresu od dnia 30 lipca 2005 r. do dnia 18 marca 2011 r. 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 z 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 (zupełnie inną niż ta, która obowiązywała przed dniem 30 lipca 2005 r.).  
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obszarów wskazanych w art. 88d ust. 2 tej ustawy21 (art. 88f ust. 5 ww. ustawy), 
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 
ww. ustawy). 

3. 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 (…) 

Obowiązująca procedura planowania rozwoju na bazie planowania przestrzennego 
i jego uzgadniania z zarządzającym gospodarką 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. 

4. Ponadto 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. 

                                                      
21 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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5. 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. 

 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; 

 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. 439 – 446) 

 
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęty był cały obszar miasta 
i gminy Wieliczka. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli22 sprzyjało to kształtowaniu zasad 
zagospodarowania przestrzennego w kontekście zagrożenia powodziowego. W mpzp 
dla obszaru „D” (oraz w projekcie nowego mpzp dla tej części gminy) uwzględniono 
zagrożenie powodziowe od strony Wisły (występujące również w części zlewni Serafy) 
i ustalono zasady ograniczające gęstość zabudowy na tym terenie. Izba zwróciła uwagę, 
że nie w pełni wykorzystano możliwości planowania przestrzennego dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej. W obowiązującym mpzp dla obszaru „D” (oraz projekcie nowego 
planu) nie przewidziano, dla obiektów dopuszczonych do realizacji na terenach 
zalewowych, rozwiązań konstrukcyjno-technicznych ograniczających skutki ewentualnej 
powodzi. Izba dostrzega również, że dla terenów obejmujących zlewnię Serafy nie zostało 
sporządzone przez Dyrektora RZGW studium ochrony przeciwpowodziowej, o którym mowa 
w art. 79 ust. 2 ustawy Prawo wodne, co ograniczyło możliwości kształtowania zabudowy 
terenów zagrożonych powodzią.  

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi 
o rozważenie możliwości ustalenia w mpzp – dla obiektów dopuszczonych do realizacji na 
terenach zalewowych – rozwiązań konstrukcyjno-technicznych ograniczających skutki 
ewentualnej powodzi.  

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 

                                                      
22 Najwyższa Izba Kontroli do oceny cząstkowej zastosowała formę opisową.  

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości 
lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kraków, dnia                     stycznia 2013 r. 
 

 

  

Kontrolerzy 
 
 

Aleksandra Trojak 
główny specjalista kontroli państwowej  

 

 

 

 
  

Mariusz Gorczyca 
główny specjalista kontroli państwowej  

 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


