
 
 

 
 

 
 
LKR – 4101-20-07/2012 

P/12/143 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 

Kontroler Mariusz Gorczyca – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 82076 z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, 
zwany dalej RZGW 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joanna Ślusarczyk – Dyrektor 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w okresie 
od 2001 r. do 2012 r., w zakresie zarządzania zasobami wodnymi oraz uzgadniania 
i opiniowania dokumentów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego 
oraz poprawy bezpieczeństwa powodziowego w zlewni Serafy, pomimo stwierdzonej 
nieprawidłowości2, która dotyczyła niesporządzenia studium ochrony przeciwpowodziowej 
obejmującego powyższy obszar.  

W okresie objętym kontrolą zarządzanie zasobami wodnymi przez RZGW – obejmujące 
prowadzenie katastru wodnego, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych i wykonywanie 
kontroli gospodarowania wodami dla obszaru zlewni Serafy – odbywało się zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne3. W trybie przewidzianym 
w wymienionej ustawie prowadzone były przez RZGW uzgodnienia dokumentów z zakresu 
planowania i zagospodarowania przestrzennego obejmujących m.in. tereny położone 
w dolinie Serafy. 

Zasadniczą nieprawidłowością w badanym zakresie, którą wykazały również wcześniejsze 
kontrole NIK, było nieopracowanie studium ochrony przeciwpowodziowej dla Wisły 
z pozostałymi dopływami, w tym Serafą, tj. niezrealizowanie obowiązku wynikającego 
z art. 79 ust. 2 ustawy Prawo wodne4. Nieprawidłowość ta ograniczyła możliwości 
prowadzenia działań statutowych przez RZGW, co w szczególności skutkowało 
nieprowadzeniem analiz zagrożenia powodziowego na obszarze zlewni Serafy, a także 
znacząco zawęziło zakres dokonywanych uzgodnień dokumentów z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze. NIK dostrzega jednak, że nie zostały 
zapewnione odpowiednie warunki, w tym środki finansowe z budżetu państwa, do pełnej 
realizacji przez Dyrektora RZGW ustawowego zadania dotyczącego sporządzenia studium 
ochrony przeciwpowodziowej. 

                                                      
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 Według stanu prawnego obowiązującego do dnia 17 marca 2011 r. 

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/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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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Monitorowanie i ocena zagrożeń powodziowych 
w dolinie Serafy 

Obszar działania RZGW obejmuje powierzchnię 43.703 km2 z siecią rzeczną o długości 
71.374 km, w tym zlewnię Serafy o powierzchni 72 km2 (0,16%) i siecią rzeczną o długości 
94 km (0,13%).  

(dowód: akta kontroli str. 9) 

W okresie objętym kontrolą w ramach struktury organizacyjnej RZGW funkcjonował 
Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Osłony Przeciwpowodziowej (OKI). Zadania tej 
komórki organizacyjnej zostały szczegółowo określone w regulaminie organizacyjnym OKI, 
wprowadzonym na podstawie zarządzenia Dyrektora RZGW nr 12/2003 z dnia 26 czerwca 
2003 r. Stosownie do postanowień § 3 ust. 1 pkt 12, 15 i 16 tego regulaminu do zadań OKI 
należało: 

 gromadzenie literatury i opracowań oraz innych materiałów na temat przyczyn, 
przebiegu i skutków wezbrań powodziowych, 

 opracowywanie syntetycznych danych historycznych w formie liczbowej, graficznej 
i opisowej, które stanowiły o formowaniu się i przebiegu powodzi, i które mogą tworzyć 
wspomagające narzędzie dla prognozowania, 

 analiza syntetycznych danych historycznych o powodziach dla ewentualnego określenia 
analogii zjawisk (w tym rekalibracja posiadanych modeli hydrologicznych 
i hydraulicznych). 

Do zadań OKI należało również tworzenie i ciągła eksploatacja bazy danych obejmującej 
w szczególności obszary zalewowe i zagospodarowanie terenów zagrożonych zalaniem 
oraz wszystkie elementy stanowiące o tworzeniu się wezbrania powodziowego, jego 
przebiegu i skutkach (§ 3 ust. 1 pkt 18) regulaminu organizacyjnego OKI. Ponadto w § 3 
ust. 1 pkt 5 i 17 tego regulaminu określono, że do zadań OKI należało odpowiednio: 
opracowywanie analiz stanu ochrony przed powodzią w regionie wodnym oraz symulacja 
możliwych scenariuszy przebiegu wezbrań powodziowych oraz ich skutków.  

(dowód: akta kontroli str. 105 – 119) 

W kontrolowanym okresie OKI nie prowadził analiz w zakresie zagrożenia powodziowego 
ze strony Serafy, a także nie dokonywał – z własnej inicjatywy – analiz skuteczności 
stosowanych metod ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Serafy. OKI nie posiadał 
również szczegółowych danych o przebiegu i skutkach powodzi występujących w dolinie 
Serafy oraz nie dysponował modelem umożliwiającym opracowanie scenariusza 
powodziowego w dolinie Serafy.  

(dowód: akta kontroli str. 205 – 206) 

Krzysztof Kondziołka – Kierownik OKI wyjaśnił m. in., że /cyt./ W okresie 2001r – I półrocze 
2012 r. nie prowadzone były analizy w zakresie zagrożenia powodziowego w zlewni Serafy, 
gdyż analizy takie związane w szczególności ze sporządzaniem studium ochrony 
przeciwpowodziowej realizowane były przez RZGW w układzie hierarchicznym, który 
uwzględniał fakt, iż najbardziej powodziogenne obszary zlokalizowane są od linii Wisły na 
południe i dotyczą zlewni górskich, takich jak: Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka, San. 
Nie bez znaczenia jest tu również fakt, iż środki finansowe na realizację ww. prac nie były 
zapewnione, a RZGW otrzymywał je sporadycznie, w niewystarczającej ilości (środki 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego na lata 2004 – 2005 lub z europejskich programów 
pomocowych – w których RZGW w Krakowie musiał samodzielnie aplikować). 
Zlewnia zatem niewielkiej rzeczki – bezpośredniego dopływu Wisły nie była w okresie  
2001 – I połowa 2012 obszarem szczególnego zainteresowania RZGW. 
Niezależnie od powyższego RZGW świadomy przygotowań miasta Krakowa w zakresie 
opracowywania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, 
w związku z pojawieniem się przedstawicieli konsorcjum realizującego powyższe prace, 
zwróciło uwagę na fakt, iż rzekami, które generują istotne zagrożenie powodziowe dla 
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miasta Krakowa – oprócz oczywiście od rzeki Wisły – są również niewielkie rzeki, takie jak: 
Prądnik, Dłubnia, Wilga i Serafa. 
Monitorując przebieg prac nad powyższym projektem, byliśmy świadomi, iż Biuro 
Planowania Przestrzennego UMK zleciło analizy zagrożenia powodziowego dla tych rzek, 
efektem czego były strefy zalewowe prezentowane na stronie internetowej urzędu. 
W 2010 r. RZGW w Krakowie przeanalizował specyfikację techniczną w zakresie zlecanej 
przez miasto „Koncepcji odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta 
Krakowa”, w wyniku czego przedstawiciele OKI RZGW w Krakowie brali udział 
w spotkaniach z Wykonawcą tych prac, tj. MGGP S.A., doradzając i informując 
o konieczności zachowania odpowiedniego standardu prac w tym zakresie i zwracając 
uwagę, iż należy uwzględnić równocześnie prace w zakresie, o którym mowa wcześniej. 
RZGW w Krakowie, z chwilą uruchomienia strony internetowej OKI zamieścił na niej 
wszelkie posiadane, dostępne informacje na temat zagrożenia powodziowego na terenie 
miasta Krakowa, w tym rzetelną analizę powodzi historycznych autorstwa Prof. J. Fiszera. 
Na stronie tej znalazły się również materiały ze zrealizowanych po powodzi w 1997 r. prac 
w ramach komponentu B.4. Projektu Banku Światowego, tj. Lokalnego planu ochrony 
przeciwpowodziowej miasta Krakowa. 
W zasobach OKI znajduje się również przesłane przez Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego UMK opracowanie pn. Raport powódź maj – czerwiec 2010 r., 
autorstwa W. Wojciechowskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 202 – 216, 256 – 264) 

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 pkt 7 regulaminu organizacyjnego OKI do zakresu 
działania tej komórki organizacyjnej należało doradztwo techniczne i opiniowanie w 
zakresie określania stopnia zagrożenia powodziowego wszelkiego rodzaju działalności na 
terenach zalewowych.  

(dowód: akta kontroli str. 115) 

W 2011 r. Wydział Architektury Urzędu Miasta Krakowa – w związku z przewidywaną 
działalnością inwestycyjną na obszarze zlewni Serafy – sześciokrotnie zwrócił się do 
RZGW z zapytaniami odnośnie konieczności uzyskania decyzji zwalniających z zakazów 
określonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne. W przekazanych odpowiedziach RZGW 
w szczególności wskazało, że w związku z nieopracowaniem studium ochrony 
przeciwpowodziowej dla obszaru miasta Krakowa, w przypadku wskazanych przez 
wnioskodawcę inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji zwalniającej od zakazów 
określonych w ww. przepisie5.  

(dowód: akta kontroli str. 217 – 229) 

W kontrolowanym okresie OKI przygotowywał również wewnętrzne opinie dotyczące 
dokumentów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów w dolinie 
Serafy. Opinie te dotyczyły: 

 Projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kraków (opinie z 2002 r. i 2003 r.) oraz gminy Wieliczka (opinia z 2007 r.). 
Z uwagi na nieopracowanie studium ochrony przeciwpowodziowej dla tego obszaru, 
opinie te dotyczyły uzgodnień w zakresie terenów położonych między linią brzegu rzeki 
a wałem przeciwpowodziowym stanowiących – zgodnie z obowiązującą w tamtym 
okresie ustawą Prawo wodne – obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
Ponadto w opiniach tych odniesiono się do stref zalewowych od Wisły wynikających 
z opracowań wykonanych w 2004 r. przez RZGW. 

                                                      
5 Zgodnie z postanowieniami art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania 

się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie 
powodziowe, w tym: 1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych; 2) sadzenia drzew 
lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy 
biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk; 3) zmiany ukształtowania 
terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub 
utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów 
przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.  

 Równocześnie w ust. 2 ww. przepisu wskazano, że jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zwolnić od 
zakazów określonych w ust. 1. 
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 Projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa 
(opinie z 2012 r. dotyczące obszarów „Płaszów – Rybitwy” oraz „Prokocim – 
Bieżanowska”) oraz gminy Wieliczka (dwie opinie z 2012 r. dotyczące obszaru „D” 
w miejscowym planie). Podobnie jak w przypadku ww. projektów studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opinie te dotyczyły uzgodnień dla 
terenów międzywala. W sporządzonych opiniach zwrócono również uwagę na istnienie 
innych opracowań wskazujących na zagrożenie powodziowe na obszarze zlewni 
Serafy, tj. Zasięg obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią rzeki Wisły oraz jej 
dopływów: Dłubni, Prądnika, Rudawy, Serafy oraz Wilgi w granicach administracyjnych 
Krakowa (2008 r.) oraz Koncepcję odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa 
powodziowego Miasta Krakowa (2011 r.). 

 Projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020 (opinia 
z 2011 r.) – wskazano w niej w szczególności, że /cyt./ W tekście strategii 
zamieszczone zostały sformułowania dotyczące systemu wczesnego ostrzegania przed 
katastrofami naturalnymi, rozbudowy infrastruktury technicznej i ograniczania zabudowy 
terenów zalewowych – nie ma jednak nic o konkretnych propozycjach pozwalających 
na realizację zamierzonych celów czy wskazania konkretnego planu działania 
w powyższym zakresie (…) Reasumując naszym zdaniem strategia winna zostać 
dopracowana pod kątem sprecyzowania instrumentów służących do realizacji 
założonych celów opartych na obowiązującym prawodawstwie w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej oraz przygotowanych dotychczas dokumentach w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa powodziowego. 

 Projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego i jego 
zmiany (opinie z 2003 r., 2006 r., 2010 r. i 2012 r.) – wskazano w nich w szczególności 
na konieczność uwzględnienia obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią 
wynikających z opracowanych przez RZGW studiów ochrony przeciwpowodziowej. 

 Możliwości lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (3 opinie z 2011 r.). W przypadku 
dwóch opinii wskazano, że obszary wymienione we wnioskach nie znajdują się 
w międzywalu rzeki Serafy, a dla tych obszarów nie zostało opracowane studium 
ochrony przeciwpowodziowej. W odniesieniu do trzeciego wniosku wskazano również 
na brak studium ochrony przeciwpowodziowej, zwracając równocześnie uwagę, 
że określona w tym wniosku inwestycja znajduje się – zgodnie opracowaniem Zasięg 
obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią rzeki Wisły oraz jej dopływów: Dłubni, 
Prądnika, Rudawy, Serafy oraz Wilgi w granicach administracyjnych Krakowa – 
w zasięgu zalewu wodami Serafy o prawdopodobieństwie q = 0,1% i q = 1%.  

 (dowód: akta kontroli str. 230 – 250) 

Odnośnie zakresu opiniowania dokumentów odnoszących się do planowania 
i zagospodarowania przestrzennego terenów w dolinie Serafy Krzysztof Kondziołka – 
Kierownik OKI wyjaśnił w szczególności, że /cyt./ zwracamy uwagę, iż ww. projekty studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opiniowane były w latach 
2002, 2003 oraz 2007, tj. w czasie, gdy nie były dostępne opracowania prezentujące 
zagrożenia powodziowe generowane m.in. przez Serafę. Przygotowane opinie odnoszą się 
zatem do terenów międzywala, które zgodnie z ustawą Prawo wodne stanowią obszary 
bezpośredniego /szczególnego/ zagrożenia powodzią oraz stref zalewowych od Wisły 
wyznaczonych na mapach określających zagrożenie powodziowe od Wisły wykonanych 
w roku 2004 w ramach projektu Banku Światowego „Likwidacja skutków powodzi” (…) 
projekt ten w zakresie zadania B.1.1.2. prowadzony i koordynowany był przez RZGW 
w Krakowie w okresie od 5.07.2002 r. do 31.05.2005 r. Zasadniczym celem ww. projektu 
było stworzenie struktury Ośrodków Koordynacyjno-Informacyjnych w Krakowie, Wrocławiu 
i Gliwicach, wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt, oprogramowanie, bazy danych oraz 
przeszkolenie pracowników. Wykonane w tym projekcie mapy zagrożenia powodziowego 
były produktem pilotażowym wykorzystującym dane i oprogramowanie, w które 
wyposażone zostało OKI i dotyczyły Wisły i ujściowych odcinków Przemszy, Raby, Nidy, 
Wisłoki i Sanu. Mapy te nie obejmowały Serafy. Ze względu na brak studium ochrony 
przeciwpowodziowej dla Wisły mapy te były wówczas jedynym materiałem informacyjnym 
w zakresie zagrożenia powodziowego w tym obszarze. 
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Do dnia dzisiejszego w zlewni Serafy OKI opiniował cztery projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na brak studium ochrony 
przeciwpowodziowej zakresem uzgadnianym przez dyrektora były wyłącznie obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią, które zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 6c lit c 
ustawy Prawo wodne położone są pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym 
(Serafa i Drwinia). W opiniach tych odniesiono się również do konieczności uwzględnienia 
w projektach planów wyników opracowań zlecanych bezpośrednio przez Urząd Miasta 
Krakowa przede wszystkim najbardziej aktualnego materiału dotyczącego zagrożenia 
powodziowego, tj. wykonanej w roku 2011 „Koncepcji odwodnienia i poprawy 
bezpieczeństwa powodziowego Miasta Krakowa” (…) 
Zwracamy uwagę, iż przedłożone kopie dokumentów stanowią wewnętrzną opinię wydziału 
OKI a nie ostateczne stanowisko RZGW.  

(dowód: akta kontroli str. 202 – 204, 215 – 216, 285 – 287) 

W sierpniu 2011 r. RZGW – w odpowiedzi na pismo z dnia 26 lipca 2011 r. – przekazało 
MGGP S.A. swoją opinię w sprawie opracowania przez ten podmiot Koncepcji odwodnienia 
i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa. W przekazanej odpowiedzi 
wskazano, że po wnikliwym zapoznaniu się z treścią opracowania RZGW nie wnosi uwag 
pod względem merytorycznym. Ponadto zaznaczono, że /cyt./ przedmiotowe opracowanie 
w wyczerpujący sposób odnosi się zarówno do kwestii związanych z zagrożeniami 
powodziowymi ze strony sieci kanalizacyjnej jak również sieci cieków otwartych 
znajdujących się w granicach administracyjnych Krakowa, a także możliwych działań 
mających na celu ich ograniczenie lub eliminację (…) Przedłożona do zaopiniowania 
koncepcja stanowi kompleksowy materiał w zakresie profilaktyki prowadzonej na obszarze 
Krakowa, który z powodzeniem spełniać może rolę materiału bazowego dla podejmowania 
przez władze miasta decyzji odnośnie przyszłościowych działań inwestycyjnych w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie miasta. 

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 marca 2012 r., RZGW w kwietniu 2012 r. poinformowało 
PPHU AdEko s.c., wykonawcę Programu zwiększenia zabezpieczenia powodziowego 
w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, gm. Kraków, pow. miasto Kraków, m. Brzegi, Kokotów, 
Wieliczka, gm. Wieliczka, pow. wielicki, że obliczenia hydrologiczne wykonane na potrzeby 
tego Programu wykonane zostały prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
a dane wejściowe przyjęte w formułach empirycznych oraz wyniki obliczeń przedstawiono 
w sposób czytelny i łatwy do zweryfikowania.  

(dowód: akta kontroli str. 251 – 255) 

W odniesieniu do działań RZGW związanych z opiniowaniem powyższych dokumentów, 
Krzysztof Kondziołka – Kierownik OKI wyjaśnił m.in., że /cyt./ w momencie zaproponowania 
naszej instytucji przez Wojewodę Małopolskiego – Pana Jerzego Millera funkcji doradczej 
w zakresie realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, RZGW 
w Krakowie powziął informację o zleceniu przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych opracowania w zlewni Serafy, będącego naturalną kontynuacją i rozwinięciem 
tez zawartych w opracowaniu MGGP. Zwróciliśmy w tym miejscu uwagę na konieczność 
sprawdzenia proponowanych przez firmę „AdEko” pięciu zbiorników retencyjnych (zbiorniki 
na granicy miasta Krakowa oraz na terenie Wieliczki), poprzez wykonanie analiz 
modelowych obejmujących analizę zagrożeń i ograniczenia ryzyka w wyniku realizacji 
przedmiotowych obiektów. 
RZGW w Krakowie nie posiada co prawda jeszcze modelu umożliwiającego opracowanie 
scenariuszy powodziowych w dolinie Serafy, ale wskazało Zamawiającemu (MZMiUW) 
oraz Wykonawcy („AdEko”) właściwy – kompatybilny z RZGW w Krakowie – standard 
wykonania prac modelowych. Niezwłocznie po ukończeniu ww. prac RZGW zwróci się 
oficjalnie o przekazanie tego modelu do zasobu RZGW w celu analizy scenariuszy 
powodziowych. 

(dowód: akta kontroli str. 206) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W kontrolowanym okresie OKI w ograniczonym zakresie realizowało zadania – określone 
w regulaminie organizacyjnym tej komórki – związane z monitorowaniem zagrożeń 
powodziowych w dolinie Serafy. OKI nie prowadziło z własnej inicjatywy analiz w zakresie 
zagrożenia powodziowego ze strony Serafy i skuteczności stosowanych metod ochrony 
przeciwpowodziowej w dolinie Serafy. Działania OKI w powyższym zakresie ograniczały się 
do opiniowania przekazanej przez inne organy dokumentacji dotyczącej koncepcji poprawy 
bezpieczeństwa powodziowego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego 
wymienionych terenów. Zasadniczą przyczyną powyższego stanu było nieopracowanie 
przez Dyrektora RZGW studium ochrony przeciwpowodziowej dla części zlewni górnej 
Wisły, obejmującej m.in. zlewnię Serafy. Na ograniczony zakres działań w powyższym 
zakresie miały również wpływ relatywnie niewielki obszar zlewni Serafy w porównaniu do 
całego obszaru administrowanego przez RZGW oraz fakt, że administratorem 
wymienionego cieku wodnego jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie, który wykonuje w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego prawa 
właścicielskie w odniesieniu do wód Serafy. Kierownikiem OKI jest od dnia 1 stycznia 
2011 r. Krzysztof Kondziołka. 

(dowód: akta kontroli str. 105 – 119, 202 – 264, 285 – 288, 302) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie monitorowania i oceny zagrożeń 
powodziowych w dolinie Serafy. 

2. Opracowanie studium ochrony przeciwpowodziowej 

Zgodnie z wymogami art. 79 ust. 2 znowelizowanej z dniem 30 lipca 2005 r. ustawy Prawo 
wodne, dla potrzeb planowania ochrony przed powodzią dyrektor regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice 
zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz 
kierunki ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania 
terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, 
dokonuje podziału obszarów na: obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na 
ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, obszary służące 
przepuszczeniu wód powodziowych (obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią) oraz 
obszary potencjalnego zagrożenia powodzią6.  

W ramach realizacji powyższych obowiązków Dyrektor RZGW sporządził studia dla 
dziewięciu zlewni rzek obejmujących powierzchnię 33.047 km2, tj. 75,6% łącznej 
powierzchni terenu administrowanego przez RZGW (43.703 km2). Ze względu na obszar 
działania, RZGW zaplanowało wykonanie 10 odrębnych studiów ochrony 
przeciwpowodziowej, obejmujących zlewnię następujących rzek: Soły, Skawy, Raby, 
Górnego i Dolnego Dunajca, Wisłoki, Wisłoka, Sanu, Nidy oraz Wisły z pozostałymi 
dopływami (w tym potok Serafa) i dopływami Dunaju w granicach kraju. Dyrektor RZGW 
nie opracował studium ochrony przeciwpowodziowej dla Wisły z pozostałymi dopływami, 
obejmującego również zlewnię Serafy. Pozostałe studia wykonano w latach 2003 – 2004 
i 2009 – 2010 (łącznie poszczególnymi studiami dla ww. dziewięciu zlewni rzek objęto 324 
cieki wodne). W pierwszej kolejności opracowywane zostały studia na obszarach 
najbardziej powodziogennych, dotyczących w szczególności zlewni górskich.  

(dowód: akta kontroli str. 124, 206 – 214, 283 – 284) 

Na sporządzenie ww. studiów RZGW wydatkowało 12.267 tys. zł, z czego: 2.790,3 tys. zł 
stanowiły środki z budżetu państwa, a pozostałe 9.476,7 tys. zł sfinansowano z innych 
źródeł, tj.: Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2.722,4 tys. zł), Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego (3.257,8 tys. zł) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego7 (3.496,5 tys. zł). Tylko studia dla zlewni Nidy i Czarnej Staszowskiej 

                                                      
6 Wskazane uregulowania prawne utraciły moc obowiązującą w wyniku nowelizacji ustawy Prawo wodnie z dniem 18 marca 

2011 r. W okresie przed dniem 30 lipca 2005 r. (od dnia wejścia w życie ustawy Prawo wodne, tj. 1 stycznia 2002 r.) 
obowiązek sporządzenia studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wynikał 
z art. 82 ust. 2 ww. ustawy.  

7 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 
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sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa (988,5 tys. zł), przy czym były to środki 
pomocowe na przygotowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.  

 (dowód: akta kontroli str. 277 – 284) 

Wyjaśniając przyczyny niesporządzenia studium ochrony przeciwpowodziowej dla Wisły 
z pozostałymi dopływami (w tym Serafą) Krzysztof Kondziołka – Kierownik OKI wyjaśnił 
m. in., że /cyt./ Po wejściu w życie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne narzucającej 
na Dyrektora RZGW obowiązek sporządzenia studiów określających granice obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych zmienionych nowelą 
Prawa na studia ochrony przeciwpowodziowej, Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny 
RZGW w Krakowie mając na względzie powierzchnię administrowanego przez RZGW 
regionu górnej Wisły zaplanował wykonanie dziesięciu odrębnych studiów ochrony 
przeciwpowodziowej w zlewniach rzek (…) 
W każdej zlewni wyspecyfikowano listę rzek, które winny zostać objęte opracowaniem. 
Typowanie rzek oparte zostało o przyjęte kryteria takie jak odnotowane szkody 
powodziowe, czy też wskazanie przez terenowe jednostki RZGW najbardziej 
„powodziogennych” rzek. Serafa uwzględniona była w studium dotyczącym Wisły 
z pozostałymi dopływami. 
Pierwsze opracowania nazwane „Studiami określającymi granicami obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych” wykonane zostały ze 
środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach „Projektu Usuwania Skutków 
Powodzi" i dotyczyły następujących zlewni: Wisłoka, Soły, Skawy, górnego Dunajca 
do ujścia Popradu, dolnego Dunajca od ujścia Popradu i Wisłoki. 
Wobec faktu, iż z budżetu państwa nie przeznaczono żadnych kwot na realizację 
przedmiotowych prac RZGW w Krakowie chcąc wypełnić zadania narzucone ustawą Prawo 
wodne w zakresie wykonywania studiów zmuszony był podjąć szeroko zakrojone działania 
zmierzające do pozyskania środków finansowych z innych źródeł. W tym zakresie 
zdecydowano, iż złożone zostaną aplikacje do Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. W wyniku dużego nakładu pracy oraz 
konsultacji z przedstawicielami instytucji – darczyńców poszczególne wnioski złożone 
przez RZGW w Krakowie zostały pozytywnie rozpatrzone co zaskutkowało realizacją 
w latach 2009 – 2010 kolejnych studiów ochrony przeciwpowodziowej. 
Spośród zaplanowanych przez RZGW w Krakowie studiów ochrony przeciwpowodziowej 
pozostało opracowanie dla zlewni Wisły i jej pozostałych dopływów, w tym Serafy (…) 
zapisy ustawy z dnia 5.01.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw wprowadziły zmiany zarówno w definicji specjalnych terenów zagrożonych powodzią 
jak i w zakresie dokumentów w oparciu, o które prowadzona jest ochrona przeciwpowodziowa. 
W tym zakresie dotychczas funkcjonujące w prawie studium ochrony przeciwpowodziowej 
zastąpione zostało mapami zagrożenia powodziowego. Zmieniony został również organ 
odpowiedzialny za wykonanie przedmiotowych dokumentów bowiem za realizację studiów 
ochrony przeciwpowodziowej odpowiadał dyrektor RZGW, ale za realizację map 
zagrożenia powodziowego odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w imieniu którego mapy te wykonywane są przez Centra Modelowania Powodziowego 
IMiGW. 

(dowód: akta kontroli str. 202 – 214) 

Realizacja przez Dyrektora RZGW zadań związanych z opracowaniem studiów ochrony 
przeciwpowodziowej była przedmiotem wcześniejszych kontroli NIK8. W wystąpieniach 
pokontrolnych skierowanych do Dyrektora RZGW po przeprowadzeniu tych postępowań 
wskazano m.in. na nieprawidłowość dotyczącą nieopracowania studium ochrony 
przeciwpowodziowej dla Wisły z pozostałymi dopływami, tj. niezrealizowanie obowiązku 
wynikającego z art. 79 ust. 2 ustawy Prawo wodne. 

(dowód: akta kontroli str. 303 – 310) 

                                                      
8 W 2009 r. NIK przeprowadziła w RZGW kontrolę nr P/09/143 w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w województwie 

małopolskim i świętokrzyskim w latach 2007 – 2008. Przeprowadzona w 2011 r. przez NIK kontrola nr P/11/109 dotyczyła 
wykonania wybranych obowiązków ustawowych przez Dyrektora RZGW w latach 2008 – 2011 (I półrocze).  
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Dyrektor RZGW w piśmie z 20 czerwca 2008 r. przedstawił Prezesowi Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej swoje stanowisko w sprawie metodyki dla opracowań wynikających 
z dyrektywy powodziowej9. W stanowisku tym wskazano w szczególności, że /cyt./ 
Metodyki tworzenia map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego 
zawierać w sobie powinny omówienie trzech podstawowych elementów. Pierwszym z nich 
jest kwestia standardu danych geodezyjnych i kartograficznych.  
Kolejnym elementem są dane do obliczeń hydrologicznych oraz metody obliczeń (…) jeśli 
chodzi o zlewnie kontrolowane czyli takie, na których znajdują się posterunki 
wodowskazowe) można mówić o występowaniu w praktyce naukowej i inżynierskiej 
jednoznacznego podejścia. Dane hydrologiczne dla procesu tworzenia wspomnianych 
map, czyli przepływy o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia obliczane są 
w oparciu o opracowane przez IMGW zasady. Tym niemniej konieczne jest jednoznaczne 
ustalenie, iż dostawcą powyższych danych ma być IMGW. Inaczej przedstawia się sytuacja 
ze zlewniami niekontrolowanymi gdzie możemy mieć do czynienia z 2 przypadkami – 
występowania lub braku posterunków opadowych. W celu wyznaczenia przepływu 
o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia stosowane są różnego rodzaju metody 
pośrednie oraz wzory empiryczne (…) dają one w konsekwencji zróżnicowane wyniki, 
często różniące się nawet w skali kilkudziesięciu procent. Ma to niebagatelne znaczenie dla 
procesu modelowania przepływu a w konsekwencji wyznaczenia stref zalewowych, które 
mogą mieć dla jednego prawdopodobieństwa różny zasięg w zależności od przyjęcia 
różnych danych wejściowych czy też sposobu obliczeń. W praktyce RZGW w Krakowie 
wielokrotnie stawaliśmy przed dylematem oceny prawidłowości obliczeń hydrologicznych, 
a w konsekwencji rozwiązań inżynierskich, ponieważ wyniki różnych opracowań dla tego 
samego obszaru wzajemnie się wykluczały lub znacznie różniły z powodu zastosowania 
odmiennych – jednak dozwolonych i prawidłowo zastosowanych (!!) metod obliczeń 
parametrów hydrologicznych. Konieczne więc byłoby stworzenie katalogu standardowych 
procedur w powyższym zakresie. 
Trzecim z elementów jest sfera zagadnień dotyczących procesu modelowania oraz 
kartowania zagrożenia i ryzyka powodziowego, gdzie stosunkowo łatwo jest w klarowny 
sposób opisać zalecana działania. Bazują one bowiem na podobnych założeniach 
hydraulicznych, a przestrzeganie zaleceń istniejących podręczników załączonych do 
pakietów obliczeniowych daje gwarancję uzyskania zbieżnych wyników niezależnie od 
stosowanych modeli.  

(dowód: akta kontroli str. 265 – 272) 

Na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej10 zamieszczono, 
sporządzony w grudniu 2011 r., ostateczny raport z wykonania wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego wraz z załącznikami. W raporcie tym wskazano w szczególności, że /cyt./ 
Opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) ma na celu oszacowanie 
skali zagrożenia powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz identyfikację znaczącego 
ryzyka powodziowego na tych obszarach. Informacje te posłużyły do wskazania odcinków 
rzek, dla których zostaną opracowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 
powodziowego. W części VI.4. tego raportu znajduje się zestawienie rzek, które nie zostały 
zakwalifikowane do opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego. Wymieniono wśród nich Serafę (poz. 104 w tabeli nr 11.8). 

(dowód: akta kontroli str. 215, 311 – 314) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

Nieopracowanie przez Dyrektora RZGW studium ochrony przeciwpowodziowej dla Wisły 
z pozostałymi dopływami, obejmującego również zlewnię Serafy, do czego zobowiązywały 
przepisy art. 79 ust. 2 ustawy Prawo wodne (uchylone z dniem 18 marca 2011 r.). 
Ograniczyło to zakres możliwych zastosowań w planowaniu ochrony przed powodzią przez 
inne jednostki, które są również odpowiedzialne za realizację zadań w tym zakresie, 

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

powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE L Nr 288 z 6 listopada 2007 r., str. 27). 
10 www.kzgw.gov.pl. 
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w szczególności zawęziło sposób opiniowania dokumentów z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego. Podkreślić należy, że sporządzone studia ochrony 
przeciwpowodziowej, mimo uchylenia z dniem 18 marca 2011 r. przepisów stanowiących 
podstawę ich opracowania, zachowują swoją ważność do dnia sporządzenia map 
zagrożenia powodziowego11. Najwyższa Izba Kontroli zauważa jednak, że nie zostały 
zapewnione wystarczające środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań 
w powyższym zakresie. Tylko w 23% wydatki na sporządzenie studiów ochrony 
przeciwpowodziowej sfinansowane zostały środkami z budżetu państwa. W pozostałym 
zakresie (77%) wydatki te sfinansowano środkami z innych źródeł, o które RZGW 
każdorazowo aplikowało z własnej inicjatywy.  

(dowód: akta kontroli str. 124, 206 – 214, 230 – 250, 283 – 284, 302) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie opracowanie studiów ochrony 
przeciwpowodziowej przez RZGW, pomimo nieprawidłowości dotyczącej niesporządzenia 
tego studium dla Wisły z pozostałymi dopływami (w tym Serafą). Studiami dla 
poszczególnych zlewni rzek objęto 75,6% łącznej powierzchni terenu administrowanego 
przez RZGW. 

3. Zarządzanie zasobami wodnymi w zlewni Serafy 

Zgodnie z postanowieniami art. 1 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, 
jednym z elementów procesu gospodarowania wodami jest zarządzenie zasobami 
wodnymi, które w szczególności służy ochronie przed powodzią. Stosownie do zapisów 
art. 2 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ww. ustawy, instrumenty służące do zarządzania zasobami 
wodnymi stanowią: pozwolenia wodnoprawne, kataster wodny oraz kontrola 
gospodarowania wodami. 

3.1. Prowadzenie katastru wodnego 

Za prowadzenie katastru wodnego dla danego regionu wodnego odpowiada dyrektor 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 154 ust. 3 ustawy Prawo wodne). W Dziale I 
katastru wodnego gromadzi się i aktualizuje m.in. dane dotyczące: przebiegu granic 
obszarów zlewni, pozwoleń wodnoprawnych oraz urządzeń wodnych (art. 153 ust. 2 pkt 1a, 
9 i 10). Ponadto, kataster wodny obejmuje dane dotyczące obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi ustanowionych na podstawie ustawy Prawo wodne (art. 153 
ust. 2 pkt 11), a po nowelizacji wymienionej ustawy obowiązującej od dnia 18 marca 2011 r. 
obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi (art. 153 ust. 2 pkt 11a).  

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne RZGW prowadzi kataster wodny, 
w którym gromadzone i aktualizowane są m.in. dane dotyczące: przebiegu granic zlewni 
Serafy, pozwoleń wodnoprawnych i urządzeń wodnych zlokalizowanych na obszarze 
zlewni tego cieku wodnego. Do prowadzenia katastru wodnego RZGW wykorzystuje 
aplikacje informatyczne zawierające zarówno dane opisowe, jak i dane przestrzenne. 

 (dowód: akta kontroli str. 10 – 89) 

Według danych z katastru wodnego zlewnia Serafy obejmuje przede wszystkim obszary 
położone w:  

                                                      
11 Zgodnie z postanowieniami art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) studium ochrony przeciwpowodziowej, sporządzone przez właściwego dyrektora 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
Ponadto w art. 17 ust. 1 ww. ustawy określono, że obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią określone przez 
właściwego detektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie przepisów dotychczasowych, zawarte 
w dokumentach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego uznaje się za obszary szczególnego 
zagrożenia powodzią – w rozumieniu ustawy Prawo wodne, w brzmieniu obowiązującym od dnia 18 marca 2011 r. – do 
dnia uwzględnienia w tych dokumentach obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 znowelizowanej ustawy Prawo 
wodne. Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią uwzględnia się także przy sporządzaniu dokumentów z zakresu 
planowania i zagospodarowania przestrzennego do dnia przekazania map zagrożenia powodziowego organom 
sporządzającym te dokumenty i uznaje się je za obszary szczególnego zagrożenia powodzią (art. 17 ust. 2 ww. ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r.). Stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 pkt 1) lit. b) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej przygotuje mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2013 r. 

Ocena cząstkowa 
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 miejskiej części gminy Wieliczka, gdzie przyjmuje następujące dopływy: potok 
Grabówka i potok Krzyszkowice,  

 Krakowie, tj. rejon Baryczy, gdzie dopływa potok Malinówka, rejon Kosocic i Rżąki oraz 
rejon Bieżanowa, 

 wiejskiej części gminy Wieliczka, m.in. miejscowości Lednica Górna, Tomaszkowice, 
Świdówka, Śledziejowice, Strumiany, Kokotów i Brzegi; na obszarze tym Serafa 
przyjmuje następujące dopływy: potok Zabawka i rzekę Drwina Długa. 

(dowód: akta kontroli str. 71 – 73) 

Na obszarze zlewni Serafy nie znajdują się urządzenia wodne będące w administracji 
RZGW. W rejonie tym zlokalizowane są przede wszystkim urządzenia służące do zrzutów 
wody (baza danych prowadzona przez RZGW zawiera 114 pozycji z decyzjami 
zezwalającymi na wykonanie – posiadających lokalizację przestrzenną – urządzeń 
wodnych służących do zrzutów i zrzutów okresowych w zlewni Serafy). Ponadto, w zlewni 
Serafy znajdują się cztery zabezpieczenia poprzeczne, którymi administruje Małopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (są to trzy stopnie wodne na potoku 
Zabawka oraz jeden stopień wodny na potoku Serafa – wszystkie zlokalizowane w części 
wiejskiej gminy Wieliczka).  

(dowód: akta kontroli str. 10 – 41) 

Prowadzony przez RZGW kataster wodny zawiera także dane o obszarach 
bezpośredniego zagrożenia powodzią, wyznaczonych w ramach studiów ochrony 
przeciwpowodziowej opracowanych przez Dyrektora RZGW. Baza danych w powyższym 
zakresie obejmuje zlewnie następujących rzek: Soły, Skawy, Raby, Górnego i Dolnego 
Dunajca, Wisłoki, Wisłoka, Sanu, Nidy, Czarnej Staszowskiej. W bazie tej nie odnotowano 
informacji o obszarach zagrożonych powodzią w zlewni Serafy, z uwagi na nieopracowanie 
studium ochrony przeciwpowodziowej dla Wisły z pozostałymi dopływami. Ponadto 
w zasobach informacyjnych RGZW gromadzone są dane przestrzenne prezentujące 
lokalizację wałów przeciwpowodziowych. Na tej podstawie identyfikowane są obszary 
bezpośredniego (szczególnego) zagrożenia powodzią, tj. obszary położone między linią 
brzegu a wałem przeciwpowodziowym12.  

(dowód: akta kontroli str. 85 – 89) 

Kataster wodny w części obejmującej dane o wydanych pozwoleniach wodnoprawnych 
umożliwia automatyczne wyselekcjonowanie tych pozwoleń wg podziału administracyjnego 
(tj. wg organu, który wydał takie pozwolenia). Ponadto, możliwe jest wyszukiwanie 
pozwoleń wodnoprawnych poprzez urządzenia wodne gromadzone w bazie danych. 
Oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia bazy danych o pozwoleniach 
wodnoprawnych nie umożliwia natomiast automatycznego wyselekcjonowania pozwoleń 
wodnoprawnych na obszarze zlewni danego cieku wodnego. Częścią katastru wodnego są 
dane przestrzenne o urządzeniach wodnych (posiadających lokalizację), poprzez którą 
można wyszukać dane dotyczące pozwoleń wodnoprawnych dla wyznaczonego obszaru 
(np. zlewni danego cieku wodnego). 

W katastrze wodnym odnotowano 206 decyzji, na podstawie których w okresie  
2001 – I półrocze 2012 r. udzielono pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód 
opadowych z obszaru zlewni Serafy, z czego: 114 pozwoleń udzielił Prezydent Miasta 
Krakowa, 73 pozwoleń udzielił Starosta Wielicki, 12 pozwoleń udzielił Marszałek 
Województwa Małopolskiego, a dwa pozwolenia zostały udzielone przez Dyrektora RZGW.  

 (dowód: akta kontroli str. 10 – 11, 42 – 84, 120 – 122, 125 – 177, 273 – 276) 

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

                                                      
12 Obszary te zostały zdefiniowane jako obszary bezpośredniego (szczególnego) zagrożenia powodzią odpowiednio na 

podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo wodne (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 18 marca 2011 r.) oraz 
art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. c) cyt. ustawy (po nowelizacji obowiązującej od dnia 18 marca 2011 r.). 
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3.2. Wykonywanie kontroli gospodarowania wodami 

Zgodnie z zapisami art. 157 ust. 1 ustawy Prawo wodne kontrolę gospodarowania wodami 
wykonują m.in. dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz upoważnieni 
przez nich pracownicy. Stosownie do postanowień art. 156 ust. 1 pkt 4, 5 i 12 tej ustawy 
kontrola gospodarowania wodami dotyczy: przestrzegania warunków ustalonych 
w decyzjach wydanych na podstawie ustawy, utrzymania wód oraz urządzeń wodnych, 
a także stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi 
związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych. 

W okresie 2002 – 2012 (I półrocze) RZGW przeprowadził 498 kontroli gospodarowania 
wodami, w tym 328 kontroli planowych. W powyższym okresie stan zatrudnienia 
w Wydziale Kontroli wynosił pięć osób, a do zakresu działania tej komórki organizacyjnej 
należało oprócz prowadzenia kontroli gospodarowania wodami, m.in. prowadzenie kontroli 
wewnętrznej. W rocznych planach kontroli obejmujących ww. okres nie zaplanowano 
kontroli gospodarowania wodami na obszarze zlewni Serafy.  

W okresie od 28 października 2010 r. do 10 listopada 2010 r. pracownicy Wydziału Kontroli 
RZGW przeprowadzili w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie 
(GDDKiA) kontrolę doraźną, której przedmiotem było gospodarowanie wodami potoków 
Serafa i Malinówka w Krakowie, Kontrola ta została wszczęta w związku z wnioskiem 
Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27 sierpnia 2010 r. (znak WSK/WSW-052-2292/2010/E) 
i przesłanymi przy wniosku skargami mieszkańców osiedla Stary Bieżanów w Krakowie 
(skargi z dnia 15 czerwca 2010 r. i 7 sierpnia 2010 r.). W ocenie mieszkańców osiedla 
Stary Bieżanów zalewanie tego osiedla związane było z odprowadzaniem wód opadowych 
z odcinka autostrady A4 stanowiącego południowe obejście miasta Krakowa do cieku 
wodnego, którego parametry nie są dostosowane do przeprowadzenia wód burzowych. 
Kontrolę doraźną przeprowadzono zgodnie z zasadami procedury kontrolnej określonymi 
w art. 157 – 161 ustawy Prawo wodne, w szczególności jej przebieg udokumentowano 
w protokole kontroli nr 51/10 z dnia 10 listopada 2010 r. W wyniku przeprowadzonej 
kontroli nie stwierdzono naruszenia przez GDDKiA obowiązków określonych w wydanych 
pozwoleniach wodnoprawnych. Kontrolą objęto wyłącznie przestrzeganie obowiązków 
określonych w obowiązujących decyzjach udzielających pozwoleń wodnoprawnych na 
odprowadzanie ścieków opadowych z odcinka autostrady A4 stanowiącego południowe 
obejście miasta Krakowa.  

 (dowód: akta kontroli str. 4, 90 – 113, 123) 

Jerzy Brzeziński – Kierownik Wydziału Kontroli RZGW wyjaśnił, że plany kontroli 
gospodarowania wodami sporządzane są w szczególności na podstawie oceny obszarów 
ryzyka w powiązaniu z zasobami kadrowymi, którymi dysponuje RZGW dla realizacji tych 
zadań. W wyjaśnieniach podano, że na obszarze działania RZGW, obejmującym ponad 
40 tys. km2, skala występujących zagrożeń powodziowych jest różnorodna i zależna od 
wielu czynników, a obecność kontrolujących w każdym przypadku jest niemożliwa. 
Kierownik Wydziału Kontroli RZGW wskazał także, że na etapie opracowywania planów 
kontroli gospodarowania wodami występowano m.in. do Dyrektora Małopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (który w imieniu właściciela wód Serafy, 
tj. Marszałka Województwa Małopolskiego administruje tym ciekiem wodnym) o wskazanie 
tematów istotnych z punktu widzenia gospodarowania wodami na obszarze działania tego 
organu. Zarówno właściciel wód Serafy, jak i organ działający w jego imieniu nie zgłaszali 
na etapie opracowywania przez RZGW planów kontroli gospodarowania wodami wniosków 
o przeprowadzenie kontroli w zlewni Serafy. Równocześnie, w wyjaśnieniach podano, 
że RZGW nie otrzymało informacji od Prezydenta Miasta Krakowa wskazujących na 
potrzebę przeprowadzenia kontroli gospodarowania wodami w zlewni Serafy. Informacje 
takie zawarto dopiero we wniosku NIK z dnia 27 sierpnia 2010 r., w wyniku czego RZGW 
przeprowadziło w IV kwartale 2010 r. kontrolę doraźną gospodarowania wodami w zlewni 
Serafy w zakresie objętym tym wnioskiem.  

(dowód: akta kontroli str. 5 – 8) 

Według danych wskazanych przez kontrolowaną jednostkę, w okresie 2002 – I półrocze 
2012 r. pracownicy Wydziału Kontroli RZGW przeprowadzili 26 kontroli szczególnego 
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korzystania z wód bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, w tym 3 kontrole 
dotyczyły odprowadzania wód opadowych. 

Jerzy Brzeziński – Kierownik Wydziału Kontroli RZGW wyjaśnił m.in., że /cyt./ Przypadki 
szczególnego korzystania z wód bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego nie są 
częste. W praktyce działania wydziału, fakty tego rodzaju znajdują potwierdzenie bądź 
podczas prowadzonych czynności kontrolnych, kiedy stwierdzamy, że pozwolenie z mocy 
prawa już wygasło, a podmiot prowadzi nadal działalność, już bezprawnie, bądź 
o korzystaniu z wód bez pozwolenia wodnoprawnego, jesteśmy formalnie zawiadamiani. 
W ewidentnej sytuacji braku wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, wydział kontroli nie 
podejmuje działań kontrolnych. Zgodnie bowiem z art. 192 ust. 1 Prawa wodnego, 
stwierdzony fakt nieposiadania decyzji administracyjnej jest penalizowany, bez 
konieczności przeprowadzania procedury kontrolnej (…) Zatem brak pozwolenia 
wodnoprawnego przez podmiot korzystający z wód w sposób szczególny, skutkuje 
zgłoszeniem zdarzenia do organów ścigania, celem nadania przez nie dalszego biegu. 

 (dowód: akta kontroli str. 289 – 292) 

Ponadto, w wyjaśnieniach w sprawie selekcji – na podstawie danych z katastru wodnego – 
spraw, w których może następować szczególne korzystanie z wód bez wymaganego 
pozwolenia Elżbieta Drab – Kierownik Wydziału Regionalnego Systemu Informacyjnego 
i Katastru Wodnego RZGW wskazała w szczególności, że /cyt./ (…) zgodnie z art. 138 
ust. 1 ustawy Prawo wodne stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie 
pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji. 
I należy tutaj zaznaczyć, że przed nowelizacją ustawy Prawo wodne z 5 stycznia 2011 r. – 
organy bardzo rzadko stwierdzały wygaśnięcie swoich decyzji (…) Należy również 
podkreślić, że wyselekcjonowanie spraw, o których jest mowa w zadanym pytaniu było pod 
względem merytorycznym niezmiernie trudne. W pozwoleniach wodnoprawnych do czasu 
wspomnianej nowelizacji ustawy Prawo wodne zgodnie z art. 128 ust. 6 należało określić 
usytuowanie i warunki wykonania urządzenia wodnego (lokalizacja była ustalana według 
różnych metod ustalania kilometraży rzek lub podawanie lokalizacji według działek 
ewidencyjnych), co w konsekwencji uniemożliwiało precyzyjną lokalizację urządzeń 
wodnych i w wypadku wyżej wymienionych braków, a także w przypadkach braku 
informacji o następcach prawnych zakładu, dla którego wydane zostało pozwolenie 
wodnoprawne powoduje, że analiza taka była na poziomie RZGW wręcz niemożliwa.  

(dowód: akta kontroli str. 293 – 296) 

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

 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na następujące zagadnienia: 

1. W okresie objętym kontrolą RZGW nie planowało kontroli gospodarowania wodami 
w zlewni Serafy. Zdaniem NIK, postępująca urbanizacja zlewni Serafy i powiązana z tym 
coraz większa liczba wydawanych pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód 
opadowych przy obecnych parametrach tego cieku wodnego może wpływać na wzrost 
zagrożenia powodziowego w tym regionie. Ponadto, występujące powodzie w zlewni 
Serafy, które miały miejsce nawet kilkakrotnie w ciągu 2010 roku wpłynęły niekorzystnie 
na poczucie bezpieczeństwa osób zamieszkujących w dolinie Serafy, co skutkowało 
licznymi skargami kierowanymi m.in. do Dyrektora RZGW na nieskuteczność działań 
organów administracji publicznej w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej 
na tym obszarze. Mając na uwadze fakt, że ochrona przed powodzią jest wspólnym 
zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej (art. 88a ust. 1 ustawy Prawo 
wodne), NIK uważa, że zasadnym byłoby zaplanowanie i przeprowadzenie przez RZGW 
kontroli gospodarowania wodami w zlewni Serafy, szczególnie w zakresie przestrzegania 
warunków ustalonych w wydanych pozwoleniach wodnoprawnych, a także stanu 
zabezpieczenia przed powodzią, tj. w zakresie określonym w art. 156 ust. 1 pkt 4 i 12 
ustawy Prawo wodne. 
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2. Wśród przeprowadzonych przez RZGW kontroli gospodarowania wodami tylko niewielka 
część (5% wszystkich kontroli) dotyczyła szczególnego korzystania z wód bez 
wymaganego pozwolenia, w tym trzy kontrole związane były z odprowadzaniem wód 
opadowych. Podkreślić należy, że przepisy karne określone w art. 192 ust. 1 ustawy 
Prawo wodne odnoszące się m.in. do prowadzenia działalności bez wymaganego 
pozwolenia wodnoprawnego nie znajdują zastosowania w przypadku gdy korzystanie 
z wód dotyczy wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (art. 192 ust. 3 ww. ustawy). 
W tej sytuacji jedyną sankcją za prowadzenie działalności bez pozwolenia 
wodnoprawnego są przepisy art. 276 ust. 1 i art. 292 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska13, zgodnie z którymi podmiot korzystający 
ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia ponosi, za wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi, opłatę podwyższoną o 500%. Ustalenia równolegle 
prowadzonej, w tym samym temacie, kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego (nr LKR-4101-20-03/2012) wykazały, że w aktualnym stanie prawnym 
i w świetle bieżącego orzecznictwa sądowego podstawą do naliczenia opłaty 
podwyższonej za korzystanie ze środowiska bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
jest wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie wcześniejszego pozwolenia, mimo że ma 
ona charakter deklaratoryjny. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Kierownika Wydziału 
Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego RZGW złożone w toku 
niniejszej kontroli, z których wynika m.in., że organy wydające pozwolenia wodnoprawne 
przed 2011 r. bardzo rzadko stwierdzały wygaśnięcie swoich decyzji, zdaniem NIK 
pożądanym byłoby szczególne zwracanie uwagi w toku prowadzonych kontroli 
gospodarowania wodami na sytuacje dotyczące prowadzenia działalności w zakresie 
odprowadzania wód opadowych bez wymaganego w tym zakresie pozwolenia.  

3.3. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych 

Zgodnie z zapisami art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne, dyrektor regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej ustala, w drodze aktu prawa miejscowego, warunki korzystania z wód 
regionu wodnego oraz warunki korzystania z wód zlewni, kierując się ustaleniami planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (który opracowuje Prezes Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej – art. 90 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy). Warunki korzystania 
z wód zlewni sporządza się dla obszarów, dla których w wyniku ustaleń planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest konieczne określenie szczególnych 
zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości, w celu osiągnięcia 
dobrego stanu wód. 

Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru, Wisły i Dunaju zostały 
opublikowane w maju i czerwcu 2011 r. w Dziennikach Urzędowych Rzeczpospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”14. Po ogłoszeniu tych planów, Dyrektor RZGW przystąpił do 
przygotowania warunków korzystania z wód regionów wodnych górnej Wisły, Czarnej 
Orawy i Dniestru. W okresie od 3 listopada 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. przeprowadzono 
konsultacje społeczne przygotowanych przez RZGW projektów, a w okresie od maja do 
listopada 2012 r. wystąpiono do różnych organów o uzgodnienie zakresu tych 
dokumentów. W listopadzie 2012 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko przygotowywanych warunków korzystania z wód regionów wodnych. 

Katarzyna Biegun – Kierownik Wydziału Planowania w Gospodarce Wodnej RZGW 
oświadczyła, m.in. że: /cyt./ Warunki korzystania z wód regionu wodnego wprowadzają 
zasady dotyczące użytkowania wód w celu uzyskania dobrego stanu wód – w związku 
z tym ukierunkowane są na te elementy, które mogą wpłynąć na stan wód. Wody opadowe 
nie mają istotnego wpływu na stan jakości wód w regionie wodnym (…) 
Opracowywane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły – obejmują m.in. rzekę Serafę 
(…) Pobór wód z rzeki Serafy może być realizowany pod warunkiem zachowania 
przepływu nienaruszalnego w cieku – w celu zapewnienia równowagi pomiędzy poborem 
wód powierzchniowych a ochroną wód i środowiska związanego z ich zasobami. Dla 

                                                      
13 Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 
14 M. P. Nr 38, poz. 425, M. P. Nr 49, poz. 549 i M.P. Nr 51, poz. 560.  
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całego regionu wodnego, w tym Serafy wskazana jest Metoda obliczania przepływu 
nienaruszalnego (…) Serafa jest uwzględniona w Wykazie jednolitych części wód 
powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem wyznaczonych celów środowiskowych do 
2015 r. (…) Program wodno-środowiskowy kraju – zawierający działania, których 
wdrożenie pozwoli na osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 r. – nie określa potrzeby 
opracowania warunków korzystania z wód zlewni Serafy – w związku z czym aktualnie nie 
planuje się opracowania warunków korzystania z wód zlewni Serafy.  

(dowód: akta kontroli str. 297 – 301) 

Stosownie do postanowień art. 125 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne 
nie może naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego, lub warunków korzystania 
z wód zlewni. 

Od dnia 15 listopada 2008 r. Dyrektor RZGW jest organem właściwym do wydania 
pozwoleń wodnoprawnych w przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub 
wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na terenach zamkniętych (art. 140 ust. 2a 
ustawy Prawo wodne). 

W okresie od 15 listopada 2008 r. do 30 czerwca 2012 r. Dyrektor RZGW wydał – zgodnie 
z właściwością rzeczową15 – dwie decyzje, na podstawie których udzielił pozwoleń 
wodnoprawnych dotyczących w szczególności odprowadzania wód opadowych w zlewni 
potoku Serafa (decyzje z dnia 14 października 2011 r. i 11 czerwca 2012 r.). Pozwolenia 
wodnoprawne zostały wydane przy spełnieniu wymogów określonych w art. 131 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo wodne, tj. do wniosków o ich wydanie dołączono operat wodnoprawny, 
decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony 
w języku nietechnicznym. Załączone do wniosków operaty wodnoprawne zawierały 
elementy określone w art. 132 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne. Weryfikacja przez 
pracowników RZGW operatów wodnoprawnych pod względem spełnienia wymogów 
wynikających z ww. przepisów udokumentowana została m.in. w metryce sprawy. 
Świadczą o tym także wezwania do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. W wydanych 
decyzjach każdorazowo określono wielkość zrzutu wód opadowych. Pozwolenia 
wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych w zlewni Serafy nie ustalały 
dodatkowych obowiązków w zakresie odtworzenia retencji, o których mowa w art. 128 
ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo wodne. Przed wydaniem powyższych decyzji RZGW nie 
bilansowało ilości wód opadowych wynikających z wcześniej wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych w zlewni Serafy.  

(dowód: akta kontroli str. 178 – 191) 

W sprawie weryfikacji operatów wodnoprawnych oraz bilansowania – przed wydaniem 
decyzji przez Dyrektora RZGW – łącznych ilości odprowadzanych wód opadowych 
wynikających z wcześniejszych pozwoleń wodnoprawnych dla zlewni Serafy Danuta 
Piskorz – Kierownik Wydziału Uzgodnień i Postępowań wodnoprawnych RZGW wyjaśniła 
m.in., że /cyt./ Przed wydaniem decyzji Dyrektora RZGW (…) udzielającej (…) pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych do Serafy, pracownik Wydziału 
Uzgodnień i Postępowań Wodnoprawnych RZGW, prowadzący postępowanie, weryfikował 
prawidłowość załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego. W pierwszej kolejności 
sprawdzał zgodność z zapisami art. 132 ustawy Prawo wodne (…) Następnie pracownik 
dokonał oceny planowanych działań oraz zawartych w operacie danych i proponowanych 
rozwiązań technicznych pod względem merytorycznym (…) tj. wpływu na gospodarkę 
wodną (…) W wyniku weryfikacji dokumentów pracownik stwierdził, że (…) operat zawiera 
poprawne obliczenia ilości ścieków opadowych i przepływów w potoku Serafa – odbiorniku 
ścieków oraz analizę możliwości przejęcia wprowadzanych wód opadowych bez szkody dla 
terenów przyległych. 
Przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego Wydział ZU nie bilansował ilości wszystkich 
wód opadowych wprowadzanych do Serafy na podstawie innych pozwoleń 

                                                      
15 Szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie wód opadowych) odbywało się na terenie zamkniętym, określonym 

w poz. 680 (Tom VI) załącznika do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14, poz. 51).  
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wodnoprawnych. W operacie wodnoprawnym stwierdzono, że: „W związku z faktem, że 
projektowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania powierzchni (jej 
uszczelnienia) ilość wód trafiająca do koryta Serafy (obecnie w sposób nieuporządkowany) 
nie zmieni się.” Przedmiotowe przedsięwzięcie ma więc na celu uporządkowanie spływu 
wód opadowych z niewielkiej zlewni, które do tej pory spływały powierzchniowo do cieku, 
więc nie spowoduje znaczącej zmiany ich ilości lub szybkości spływu. Ponadto 
zastosowana przez projektanta regulacja wprowadzania ścieków poprzez zainstalowanie 
klapy zwrotnej nie dopuści do wprowadzania tym wylotem ścieków podczas 
podwyższonych stanów wód w rzece.  
Przeprowadzenie analizy całościowej gospodarki wodnej cieku (przepływy, przepustowość, 
stan techniczny koryta, bilanse wprowadzania ścieków i poborów wód) na etapie 
postępowania administracyjnego prowadzonego w celu udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego wykracza poza możliwości osobowe i techniczne organu prowadzącego. 
RZGW nie jest administratorem cieku, nie posiada tego rodzaju materiałów, ani innych 
opracowań, które mogłyby być wykorzystywane przy wydawaniu pozwolenia, a także 
narzędzi które pozwoliłyby taką analizę przeprowadzić. Ponadto należy stwierdzić, 
że bilansowanie wód w rzece nie obejmuje wód opadowych oraz, że pozwolenie 
wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych wydawane jest w sytuacji normalnych 
przepływów w rzece, a nie przy założeniu powodzi, czy też zagrożenia powodziowego, 
gdyż przy takich założeniach wydanie pozwolenia byłoby niemożliwe. 

(dowód: akta kontroli str. 195 – 201) 

Stosownie do postanowień art. 127 ust. 7 ustawy Prawo wodne w brzmieniu 
obowiązującym w okresie od 30 lipca 2005 r. do 17 marca 2011 r., stroną postępowania 
w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych 
w zlewni Serafy był m.in. Dyrektor RZGW. W wyniku nowelizacji cyt. ustawy z dniem 
18 marca 2011 r. Dyrektor RZGW utracił status strony każdego postępowania 
wodnoprawnego w ww. sprawie. 

W powyższym okresie RZGW, po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu przez inny organ 
postępowań o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych 
w zlewni Serafy, nie zapoznawało się z przedłożonymi w ramach tych postępowań 
operatami wodnoprawnymi i nie zgłaszało w toku tych postępowań żadnych uwag (analizą 
objęto 10 wybranych postępowań wodnoprawnych).  

 (dowód: akta kontroli str. 192 – 194) 

Danuta Piskorz – Kierownik Wydziału Uzgodnień i Postępowań wodnoprawnych RZGW 
wyjaśniła, że /cyt./ Dyrektor RZGW był zawiadamiany o wszczęciu postępowania 
i otrzymywał decyzję. Decyzje były analizowane pod względem zgodności z przepisami. 
Na etapie postępowań Dyrektor nie zajmował stanowiska. Rzeka Serafa jest 
w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 
Dyrektor RZGW nie posiada wiedzy na temat jej przepustowości pozwalającej na 
weryfikację informacji podawanych w operatach wodnoprawnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 198 – 199) 

 
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 na odbiornik oddziaływania 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. Zgodnie z zapisami art. 140 
ustawy Prawo wodne, organami właściwymi miejscowo do wydania pozwoleń 
wodnoprawnych w zlewni Serafy są: Prezydent Miasta Krakowa, Starosta Wielicki, 
Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor RZGW. Organy te 
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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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli16 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 
w zakresie odtworzenia retencji – co więcej zaprojektowane odwodnienia na zbyt mały 
opad miarodajny mają w wielu miejscach za małą przepustowość i w przypadku 
wystąpienia deszczów nawalnych powodują podtopienia terenów przyległych (…) 

W zlewni Serafy jak i w innych obszarach zlewniowych na terenie kraju, dopuszczono 
zastosowanie: 

 zróżnicowanych metod szacowania wielkości spływu z powierzchni wód opadowych; 

 zróżnicowanych, zwłaszcza co do dokładności, analiz oraz metod szacowania 
parametrów odpływu tych wód poprzez ich odbiorniki. 

Problem jest trudny, gdyż na ogół – podobnie jak w wielu krajach, stosuje się tutaj 
metody racjonalne i wzory empiryczne, które z natury swojej mają charakter 
przybliżony. Niemniej, należy dokonać unifikacji tych kwestii w ujęciu regionalnym wraz 
z wprowadzeniem jednoznacznie rozumianej procedury metodycznej i formalnej. 

Druga sprawa, równie istotna, dotyczy oceny wpływu danej zmiany użytkowania terenu 
lub jego zabudowy na zmianę wartości odpływu wód opadowych w stosunku do sytuacji 
sprzed tej zmiany lub zabudowy, a nie jedynie oszacowania bezwzględnej wartości tego 
odpływu. To także wymaga zmiany proceduralnej. 

Trzecia kwestia, dotyczy kontroli wartości zmian odpływu i samego odpływu wód 
opadowych – wynikających z udzielanych pozwoleń wodnoprawnych. Jest to istotny 
problem kontroli odpływu i odpowiadających im zmian przepływu rzecznego 
w warunkach rozwoju. Jeśli nie będzie wprowadzona taka kontrola, to należy się liczyć 
z brakiem monitorowania wzrostu zagrożenia powodziowego a tym samym z jego 
realnym i nie kontrolowanym wzrostem a w konsekwencji z brakiem możliwości 
skutecznego zabezpieczenia przed powodzią na założonym poziomie. 

3. Ponadto powołany biegły wskazał, 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 swojej opinii biegły wskazał w szczególności, że: (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. 

                                                      
16 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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 W analizowanych operatach wodnoprawnych przepływy określane były różnymi 
metodami, często jednocześnie kilkoma – dając znacznie różniące się od siebie 
wyniki (wyliczane są zwykle wówczas wartości średnie). Operaty dla sąsiadujących 
przekrojów przedstawiały zupełnie inne napełnienia koryta. 

 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.  

 W 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. 

(dowód: akta kontroli str. 404 – 414) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie zarządzanie przez RZGW zasobami wodnymi 
w zlewni Serafy.  

4. Uzgadnianie dokumentów z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego terenów 
w dolinie Serafy 

Zgodnie z postanowieniami art. 4a ustawy Prawo wodne w celu zapewnienia prawidłowego 
gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony 
ludzi i mienia przed powodzią, uzgodnienia z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej wymaga: 
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

strategia rozwoju województwa w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi; 

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa m.in. w zakresie zagospodarowania obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi; 

3) ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy – 
dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania 
którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej. 

W kontrolowanym okresie RZGW uzgadniało w powyższym trybie dokumenty z zakresu 
planowania i zagospodarowania przestrzennego dotyczące m.in. terenów w dolinie Serafy. 

(dowód: akta kontroli str. 315 – 403) 

W przypadku dokumentów wskazanych w art. 4a pkt 1 ustawy Prawo wodne uzgodnienia 
dotyczyły: 
 Projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Krakowa – wydano opinię pozytywną (uzgodnienie z 2003 r.), zwracając uwagę na fakt, 
że granice obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wodą Q1% 
nie uwzględniają podziału na tereny chronione wałami i tereny nieobwałowane, 
a rozgraniczenie takie byłoby wskazane, ponieważ ryzyko zagrożenia powodziowego 
na tych terenach jest zróżnicowane. 

 Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Krakowa – w odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
tego studium RZGW wniosło (pismem z czerwca 2008 r.) m.in. o uwzględnienie w tym 
dokumencie obszarów: bezpośredniego zagrożenia powodzią położonych pomiędzy 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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linią brzegową a wałem przeciwpowodziowym, zagrożonych zalaniem w przypadku 
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego17, zagrożonych zalaniem wodami 
powodziowymi (dla obszarów położonych przy ciekach nieobwałowanych)18 oraz 
bezodpływowych. 

 Projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Wieliczka – pierwotnie odmówiono jego uzgodnienia (opinia z maja 2007 r.) z uwagi na 
nieuwzględnienie w części graficznej i tekstowej studium obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią (tj. obszarów położonych pomiędzy linią brzegową a wałem 
przeciwpowodziowy). W opinii tej wskazano także na konieczność zmiany nazewnictwa 
w odniesieniu do części obszarów wyznaczonych w studium („tereny potencjalnie 
zagrożone powodzią”) z uwagi na fakt, że obszary te nie stanowiły obszarów 
potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne. W związku 
z powyższą uwagą wniesiono o zamieszczenie w spisie literatury Map zagrożenia 
powodziowego wykonanych w 2004 r. przez RZGW w ramach projektu Banku 
Światowego Likwidacja skutków powodzi. Ostatecznie projekt studium został 
pozytywnie uzgodniony w styczniu 2008 r. – stwierdzono, że na terenie objętym 
studium występują obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, położone pomiędzy 
linią brzegową a wałem przeciwpowodziowym i zostały one uwzględnione w części 
graficznej oraz części tekstowej studium. 

 Projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013 – uwagi 
zostały zgłoszone w piśmie z października 2005 r., w tym m.in. w odniesieniu do działań 
mających na celu przeciwdziałanie i minimalizację skutków występowania 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (Obszar VI – Środowisko przyrodnicze) 
zaproponowano: 

 uwzględnienie innych działań mających na celu utrzymanie i zwiększenie 
retencyjności zlewni oraz opóźnienie spływu wód deszczowych (ograniczenie 
odwodnień terenów podmokłych i torfowisk, budowa, odbudowa i modernizacja 
urządzeń piętrzących na ciekach wodnych, wykorzystanie naturalnych zagłębień 
i nieużytków, budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej), 

 uzupełnienie listy działań o ograniczenie regulacji cieków wodnych wyłącznie do 
odcinków przebiegających w zwartej zabudowę osadniczej oraz prowadzenie 
utrzymania wód w sposób zgodny z ustawą Prawo wodne, w kierunku osiągnięcia 
i utrzymania ich dobrego stanu ekologicznego.  

 Projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020 – uwagi 
zostały zgłoszone maju 2010 r., w tym m.in. zaproponowano: 

 uwzględnienie propozycji zgłoszonych w kwietniu 2010 r. do zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, 

 uzupełnienie wykazu zadań strategicznych w ramach Programu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego województwa na obszarze dorzecza górnej Wisły 
w szczególności poprzez wpisanie do tabeli Realizacji programu małej retencji, 

 doprecyzowanie instrumentów służących do realizacji założonych celów opartych na 
obowiązującym prawodawstwie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz 
przygotowanych dotychczas dokumentów dotyczących poprawy bezpieczeństwa 
powodziowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 315 – 360) 

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących w szczególności 
dolinę Serafy RZGW uzgadniało: 
 Projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dla 

obszaru „Prokocim-Bieżanowska” – w piśmie z lipca 2012 r. wskazano, że na terenie 

                                                      
17 W załączeniu do pisma przekazano płytę CD zawierającą zasięgi stref zagrożenia powodziowego dla wód 

o prawdopodobieństwie przewyższenia Q1% i Q0,1% wykonane w ramach opracowania pn. Wielowariantowa analiza oraz 
wyznaczenie obszarów potencjalnego zagrożenia powodziowego dla rzeki Wisły w obrębie miasta Krakowa, na odcinku 
od stopnia Łączany do stopnia Przewóz, w kontekście wymogów oraz wdrożenia Dyrektywy Powodziowej Unii 
Europejskiej.  

18 Podano, że obszary te należy wyznaczyć w oparciu o dostępne specjalistyczne opracowania lub w przypadku ich braku 
w oparciu o zinwentaryzowane obszary, które zostały w przeszłości zalane wodami powodziowymi. Wskazano także, 
że należy wziąć pod uwagę wszystkie informacje historyczne zarejestrowane na rozpatrywanym obszarze i uwzględnić 
maksymalne poziomy wystąpienia wód powodziowych.  
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objętym planem nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych w rozumieniu ustawy Prawo wodne, 
a także strefy ochronne ujęć wody w związku z czym projekt ten nie podlega 
uzgodnieniu z Dyrektorem RZGW. Niezależnie od powyższego zwrócono uwagę, że wg 
opracowania pn. Koncepcja odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego 
miasta Krakowa znaczna część terenów przeznaczonych w planie pod zabudowę 
mieszkaniową i usługową znajduje się w zasięgu zalewu wodą Q1% od Drwinki, 
a przedmiotowy zasięg zalewu uwzględniony został w części graficznej planu. Nie miało 
to jednak odzwierciedlenia w części tekstowej planu, w związku z tym wniesiono 
o uporządkowanie sprzecznych informacji. 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dla 
obszaru „Płaszów-Rybitwy” – w piśmie z lutego 2007 r. wskazano m.in., że w planie 
należy obowiązkowo uwzględnić obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
położone między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym. Ponadto, z uwagi na brak 
studium ochrony przeciwpowodziowej wyznaczającego obszary potencjalnego 
zagrożenia powodzią dla tego obszaru, zaproponowano wyznaczenie obszarów 
zagrożonych powodzią w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów 
przeciwpowodziowych, budowli piętrzących, budowli ochronnych pasa technicznego lub 
przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, w oparciu o dostępne 
specjalistyczne opracowania lub w przypadku ich braku w oparciu o zinwentaryzowane 
obszary, które zostały w przeszłości zalane wodami powodziowymi. Wskazano także, 
że należy wziąć pod uwagę wszystkie informacje historyczne zarejestrowane na 
rozpatrywanym obszarze i uwzględnić maksymalne poziomy wystąpienia wód 
powodziowych, podając równocześnie, że RZGW posiada wyznaczone strefy 
bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią opracowane dla rzeki Wisły 
(woda Q1%) w ramach projektu Banku Światowego pn. Likwidacja skutków powodzi. 
Projekt ten, w związku ze skierowanymi po 2007 r. do RZGW wnioskami, uzgadniany 
był jeszcze trzykrotnie (luty 2008 r., czerwiec 2010 r. oraz kwiecień 2011 r.), za każdym 
razem pozytywnie. 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa dla 
obszaru „Bieżanów-Drożdżownia” – w piśmie z listopada 2012 r. wskazano, że nie jest 
możliwe uzgodnienie tego projektu z uwagi na fakt, że wyznaczono w nim obszar 
zagrożenia wodą Q1% od rzeki Serafy wg opracowania pn. Zasięg obszarów 
bezpośredniego zagrożenia powodzią rzeki Wisły oraz jej dopływów: Dłubni, Prądnika, 
Rudawy, Serafy oraz Wilgi w granicach administracyjnych Krakowa (2008 r.) i jest on 
zawężony w stosunku do zasięgu wskazanego w dokumencie pn. Koncepcja 
odwodnienia i poprawy bezpieczeństwa powodziowego miasta Krakowa (2011 r.). 
Według ww. Koncepcji zasięg zalewu Q1% od rzeki Serafy obejmuje, oprócz terenu 
przeznaczonego pod suchy zbiornik małej retencji, również częściowo tereny sportu 
i rekreacji, na których dopuszczono obiekty kubaturowe. Zdaniem RZGW należało 
wykorzystać najbardziej aktualne opracowanie określające zagrożenie powodziowe. 
Zasugerowano również, aby informacja o występującym zagrożeniu powodziowym 
zamieszczona została także w części tekstowej planu, w formie ograniczeń 
w zabudowie kubaturowej na tej części terenów, które są zagrożone zalaniem.  

 Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka 
(dla obszarów „A”, „B”, „C” i „D”) – plany te uzgodniono pozytywnie w lipcu 2004 r. 
i w kwietniu 2005 r., wskazując w szczególności, 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 mieszkalnych i usługowych 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W styczniu 2009 r. uzgodniono pozytywnie 
projekty nowych planów miejscowych dla obszarów „B”, „C” i „D” w Wieliczce 
(wskazano w szczególności, że na obszarze „D” występują tereny położone pomiędzy 
linią brzegu rzek: Wisły, Drwiny, Serafy i Podłężanki a wałem przeciwpowodziowym, 
stanowiące obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo 
wodne). W przypadku nowego planu dla obszaru „A” wskazano, że nie występują na 
nim obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary ochronne 
zbiorników wód śródlądowych w rozumieniu ustawy Prawo wodne, a także strefy 
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ochronne ujęć wody w związku z czym projekt ten nie podlega uzgodnieniu 
z Dyrektorem RZGW.  

 Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego – 
w piśmie z grudnia 2003 r. przekazano uwagi do przedłożonego planu, które dotyczyły 
m.in. rozdziału 6.1.4 – Ochrona przed powodzią, w tym: 

 umieszczenia zapisów dotyczących zakazów obowiązujących na obszarach 
pomiędzy wałem przeciwpowodziowym a linią brzegową na początku wymienionego 
rozdziału, 

 niepełnego uwzględnienia postulatu dotyczącego rozgraniczenia obszarów 
potencjalnego zagrożenia powodzią od obszarów nieobwałowanych zagrożonych 
powodzią – zasygnalizowano taki podział w tekście planu, nie uwzględniono go 
natomiast w załączniku mapowym, 

 doprecyzowania zapisów dotyczących zakazów obowiązujących na obszarach 
prawnie uznanych za obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią.  

 Zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego – 
w pismach z kwietnia i maja 2010 r. wniesiono m.in. o:  

 uwzględnienie w zmienianym planie wszystkich zadań uwzględnionych w aktualizacji 
Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły,  

 utrzymanie w tym planie inwestycji Kanał Krakowski o funkcji przeciwpowodziowej, 
stanowiącej również element drogi wodnej, 

 uwzględnienie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, wynikających 
również z opracowanych przez RZGW studiów ochrony przeciwpowodziowej, 
a ponadto: obszarów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi rzek nie 
ujętych w powyższych studiach, obszarów zagrożonych erozją w czasie większych 
wezbrań, obszarów bezpodpływowych i obszarów zagrożonych zlaniem 
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego albo 
przelania się wody przez koronę wału19.  

(dowód: akta kontroli str. 361 – 403) 

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

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie uzgadnianie przez RZGW dokumentów 
z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego obejmujących w szczególności 
tereny położone w dolinie Serafy. Pomimo ograniczonych możliwości opiniowania 
(zwłaszcza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) ze względu na 
niesporządzenie studium ochrony przeciwpowodziowej m.in. dla zlewni Serafy, w procesie 
uzgadniania powyższych dokumentów RZGW zwracało uwagę na inne opracowania 
wskazujące na zagrożenie powodziowe w tym rejonie.  

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 zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli gospodarowania wodami w zakresie 
przestrzegania warunków ustalonych w wybranych pozwoleniach wodnoprawnych, a także 
stanu zabezpieczenia przed powodzią na obszarze zlewni Serafy. 

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, 

                                                      
19 Poinformowano również, że RZGW dysponuje wykonanymi, w ramach Projektu Banku Światowego, mapami zagrożenia 

powodziowego przedstawiającymi zasięg zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% dla rzeki Wisły. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

22 

w terminie 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. 
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