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JADWIGA KONIECZNA, AGNIESZKA TRYSTU£A1

UNIJNE I KRAJOWE INSTRUMENTY PRAWNE
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
OBSZARÓW WIEJSKICH 

Abstrakt. W wielu krajach europejskich, w tym równie¿ w Polsce, w ostatnich latach za-
uwa¿a siê wystêpuj¹ce coraz czêœciej ekstremalne zjawiska hydrologiczne, jak susze i powo-
dzie. Od lat poszukuje siê skutecznych zabezpieczeñ, które ogranicza³yby zarówno ich wy-
stêpowanie, jak i tragiczne skutki, jakie ze sob¹ nios¹. Jednym z takich rozwi¹zañ jest umie-
jêtnie prowadzona polityka wodna Unii Europejskiej, któr¹ tworzy szereg aktów prawnych
zwi¹zanych z tymi zagro¿eniami. W niniejszym artykule zajêto siê tym drugim zjawiskiem
– powodziami. Celem jest przegl¹d wybranych unijnych i krajowych instrumentów praw-
nych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszarów wiejskich, jakie obowi¹zuj¹ w na-
szym kraju. Wdro¿enie przepisów unijnych wymaga od krajów cz³onkowskich nowelizacji
wielu obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych ochrony przed powodzi¹, ale tak¿e
przyjêcia nowych unormowañ prawnych, usprawniaj¹cych zarz¹dzanie ryzykiem powodzio-
wym. 

S³owa kluczowe: ochrona przeciwpowodziowa, obszary wiejskie, zarz¹dzanie ryzykiem po-
wodziowym

WPROWADZENIE 

W wielu krajach europejskich, w tym równie¿ w Polsce, w ostatnich latach
zauwa¿a siê wystêpuj¹ce coraz czêœciej ekstremalne zjawiska hydrologiczne,
w tym powodzie. Przyk³adem mog¹ byæ katastrofalne powodzie na Odrze
w lipcu i sierpniu 1997 roku oraz w maju i czerwcu 2010 roku, które koszto-
wa³y ¿ycie wielu osób oraz przyczyni³y siê do olbrzymich zniszczeñ i strat ma-
j¹tkowych. 

1 Autorki s¹ pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie 
(e-mail: jadwiga.konieczna@uwm.edu.pl; agnieszka.trystula@uwm.edu.pl). 
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Ustawa – Prawo wodne [2001] definiuje powódŸ jako czasowe pokrycie przez
wodê terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wod¹. Powodzie
wywo³ywane s¹ przez szereg mechanizmów (intensywne i/lub d³ugotrwa³e opa-
dy deszczu, topnienie œniegu, zjawiska lodowe). Istnieje wiele czynników zmian
ryzyka powodzi na œwiecie. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi: antropopresja 
(w tym wzrost zaludnienia i wkraczanie cz³owieka na tereny zagro¿one,
a w efekcie – wzrost potencja³u strat), urbanizacja prowadz¹ca do znacznych
zmian w³asnoœci zlewni (spadek retencji wodnej, wzrost wspó³czynnika odp³y-
wu, spadek przepuszczalnoœci powierzchni) i zmiany klimatyczne (opad, tempe-
ratura) [Kundzewicz i in. 2010]. 

Od lat poszukuje siê skutecznych zabezpieczeñ, które ogranicza³yby zarówno
wystêpowanie powodzi, jak i ich tragicznych skutków, jakie ze sob¹ nios¹. Jed-
nym z takich rozwi¹zañ jest umiejêtnie prowadzona polityka wodna Unii Euro-
pejskiej, któr¹ tworzy szereg aktów prawnych zwi¹zanych z ryzykiem powo-
dziowym, oznaczaj¹cym kombinacjê prawdopodobieñstwa wyst¹pienia powodzi
i zwi¹zanych z ni¹ potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludz-
kiego, œrodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dzia³alnoœci gospodarczej. Do
najwa¿niejszych dokumentów z tego zakresu nale¿y zaliczyæ dyrektywê w spra-
wie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim, tzn. dyrektywê powodzio-
w¹ przyjêt¹ przez Parlament Europejski i Radê w paŸdzierniku 2007 roku. Ob-
liguje ona kraje cz³onkowskie, w tym tak¿e Polskê, do opracowania dokumenta-
cji dotycz¹cej zagro¿enia powodziowego, w sk³ad której wchodz¹ m.in.: wstêp-
na ocena ryzyka powodziowego, mapy zagro¿enia powodziowego, a tak¿e mapy
ryzyka powodziowego. 

Celem opracowania jest przegl¹d wybranych unijnych i krajowych instrumen-
tów prawnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszarów wiejskich, ja-
kie obowi¹zuj¹ w naszym kraju. Wdro¿enie przepisów unijnych wymaga od kra-
jów cz³onkowskich nowelizacji wielu obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów doty-
cz¹cych ochrony przed powodzi¹, ale tak¿e przyjêcia szeregu nowych unormo-
wañ prawnych usprawniaj¹cych zarz¹dzanie ryzykiem powodziowym. 

Podejmowane dzia³ania administracyjno-prawne pozwol¹ na przygotowanie
planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i pasa nad-
brze¿nego, których celem jest zmniejszenie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia
powodzi i/lub ograniczenie jej tragicznych skutków, m.in. na obszarach wiej-
skich. 

STAN INFRASTRUKTURY PRZECIWPOWODZIOWEJ OBSZARÓW
WIEJSKICH 

Specyfik¹ zagro¿enia powodziowego naszego kraju jest mo¿liwoœæ wystêpowa-
nia ró¿nych typów powodzi oraz szeroki zakres przestrzenny i zró¿nicowany czas
wystêpowania. Oprócz opadów, przyczynami powodzi w Polsce s¹: zjawiska an-
tropogeniczne, roztopy, zatory lodowe oraz morskie sztormy [Pierzgalski 2009]. 

Nawiedzaj¹ce nasz kraj tragiczne w skutkach powodzie maj¹ niekorzystny
wp³yw na rolnictwo. Powoduj¹ m.in. ogromne straty w uprawach rolniczych,



pog³owiu zwierz¹t gospodarczych, maszynach rolniczych, zgromadzonych za-
pasach, ale tak¿e ska¿enie substancjami chemicznymi lub biologicznymi gleb
uprawnych. Do innych dotkliwych skutków powodzi w rolnictwie nale¿y zali-
czyæ zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury technicznej (m.in. dróg transportu
rolnego, urz¹dzeñ melioracyjnych, sieci uzbrojenia terenu), a tak¿e budynków
mieszkalnych i gospodarczych. 

Do ochrony przed powodzi¹ obszarów wiejskich s³u¿¹ ró¿nego rodzaju bu-
dowle, na przyk³ad wa³y przeciwpowodziowe, oraz wytypowane rzeki i kana-
³y udra¿niane hydraulicznie. Niestety obecny stan wiejskiej infrastruktury
wodnej nie jest zadowalaj¹cy i wymaga szybkiej interwencji. W Polsce wa³y
przeciwpowodziowe chroni¹ obszary zawala o powierzchni oko³o 1,1 mln ha.
Wed³ug danych IMUZ d³ugoœæ wa³ów wynosi prawie 8,5 tys. km, a znaczna
ich czêœæ nie spe³nia wymagañ stawianych tego typu urz¹dzeniom. Na 40%
swej d³ugoœci wa³y wymagaj¹ odbudowy lub modernizacji, a na 29% d³ugoœci
nie s¹ utrzymywane w sprawnoœci technicznej. W obszarach wiejskich znajdu-
je siê oko³o 74 tys. km tzw. rzek rolniczych i kana³ów, w tym 40 tys. km rzek
uregulowanych. Nie wszystkie jednak pe³ni¹ w³aœciwie swoje funkcje prze-
ciwpowodziowe. Wed³ug wojewódzkich zarz¹dów melioracji i urz¹dzeñ wod-
nych (dane MRiRW), oko³o 15 tys. km rzek uregulowanych, tj. oko³o 38% ich
uregulowanej d³ugoœci, wymaga udro¿nienia hydraulicznego (usprawnienia
przep³ywu), gdy¿ na 60% swej d³ugoœci nie s¹ utrzymywane w sprawnoœci
[Kaca 2009]. 

Nale¿y wspomnieæ, ¿e oprócz wymienionych œrodków technicznych, istniej¹
tak¿e œrodki biologiczne i proekologiczne redukuj¹ce wyst¹pienie powodzi. Za-
licza siê do nich na przyk³ad renaturyzacjê rzek, któr¹ nale¿y rozumieæ jako
przywrócenie rzece, uprzednio uregulowanej (lub przekszta³conej w inny spo-
sób), stanu zbli¿onego do naturalnego (istniej¹cego przed regulacj¹ lub wystê-
puj¹cego w naturze) [¯elazo 2006]. 

POLITYKA WODNA UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ OBSZARÓW WIEJSKICH 

Wspólnotowa polityka wodna wymaga spójnych ram legislacyjnych dla
wszystkich pañstw cz³onkowskich, wypracowania wspólnych zasad postêpo-
wania w celu racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych
w myœl zasady zrównowa¿onego rozwoju oraz zmniejszania skutków powodzi
i suszy. 

Ramy wspólnotowego dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej wyznaczaj¹ na-
stêpuj¹ce akty prawne: Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WE z dnia 23 paŸ-
dziernika 2000 r., Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹-
dzania nim (dyrektywa powodziowa), Dyrektywa 91/271/EWG dotycz¹ca
oczyszczania œcieków komunalnych (dyrektywa œciekowa) oraz Dyrektywa Ra-
dy 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowa-
nym przez azotany pochodz¹ce ze Ÿróde³ rolniczych (dyrektywa azotowa). 
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G³ównym celem wymienionej dyrektywy wodnej jest zapewnienie dostêpu
do dobrej jakoœci wody oraz umo¿liwienie korzystania z wody na potrzeby m.in.
przemys³u i rolnictwa, przy jednoczesnym zachowaniu i ochronie œrodowiska
naturalnego. 

Maj¹c na uwadze rosn¹ce zagro¿enia wystêpowaniem zjawisk ekstremal-
nych, w tym powodzi, w 2007 roku opublikowano dyrektywê powodziow¹,
której g³ównym celem jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszenie
nastêpstw powodzi w pañstwach Unii Europejskiej. Zobowi¹zania na³o¿one na
pañstwa cz³onkowskie, wynikaj¹ce z dyrektywy, polegaj¹ na koniecznoœci
opracowania: wstêpnej oceny ryzyka powodziowego (do 22 grudnia 2011 r.),
map zagro¿enia powodziowego (do 22 grudnia 2013 r.), map ryzyka powo-
dziowego (do 22 grudnia 2013 r.) oraz planów zarz¹dzania ryzykiem powo-
dziowym (do 22 grudnia 2015 r.). 

Wstêpna ocena ryzyka powodziowego zosta³a opracowana w przewidzia-
nym terminie dla wszystkich 16 województw w ramach projektu Informatycz-

ny system os³ony kraju przed nadzwyczajnymi zagro¿eniami (ISOK) finanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka na lata 2007–2013”, który jest
jednym z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesie-
nia. 

Wstêpna ocena ryzyka powodziowego wykonana dla ka¿dego obszaru dorze-
cza na podstawie istniej¹cych informacji zawiera: 
– mapy obszaru dorzeczy przedstawiaj¹ce granice dorzeczy, zlewni oraz, jeœli

takie istniej¹, obszarów wybrze¿a, ukazuj¹ce topografiê i zagospodarowanie
przestrzenne, 

– opis powodzi, które wyst¹pi³y w przesz³oœci i mia³y negatywne skutki dla
zdrowia ludzkiego, œrodowiska, dzia³alnoœci gospodarczej, je¿eli prawdopo-
dobieñstwo wyst¹pienia podobnych zjawisk jest nadal du¿e, w tym: zasiêg
powodzi oraz trasy przejœcia fali powodziowej i ocenê wywo³anych przez nie
negatywnych skutków, 

– opis istotnych powodzi, do których dosz³o w przesz³oœci, przy za³o¿eniu, ¿e
podobne zjawiska w przysz³oœci bêd¹ mia³y znacz¹ce negatywne skutki, 

– ocenê potencjalnych negatywnych konsekwencji przysz³ych powodzi,
z uwzglêdnieniem warunków topograficznych, po³o¿enia cieków wodnych
i ich ogólnych cech hydrologicznych oraz geomorfologicznych, w tym obsza-
ry zalewowe jako naturalne obszary retencyjne, skutecznoœæ istniej¹cej, wy-
budowanej przez cz³owieka infrastruktury przeciwpowodziowej, po³o¿enie
obszarów zamieszkanych, obszarów dzia³alnoœci gospodarczej oraz prognozê
d³ugofalowego rozwoju wydarzeñ, w tym zmian klimatu, 

– w miarê mo¿liwoœci prognozê d³ugofalowego rozwoju wydarzeñ, w szczegól-
noœci wp³ywu zmian klimatu na wystêpowanie powodzi. 
Dla obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi, które zosta³y okre-

œlone we wstêpnej ocenie ryzyka powodziowego, sporz¹dza siê mapy zagro¿e-
nia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Treœci¹ map zagro¿enia
powodziowego s¹: 



– obszary o ma³ym prawdopodobieñstwie wyst¹pienia powodzi lub na których
istnieje prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia ekstremalnego, 

– obszary szczególnego zagro¿enia powodzi¹, w tym: obszary o prawdopodo-
bieñstwie powodzi raz na 100 lat oraz o prawdopodobieñstwie powodzi raz na
10 lat, obszary miêdzywala, morski pas techniczny, 

– obszary obejmuj¹ce tereny nara¿one na zalanie w przypadku: przelania siê
wód przez koronê wa³u, zniszczenia lub uszkodzenia wa³u i budowli piêtrz¹-
cych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochrony pasa technicznego. 
Mapy ryzyka powodziowego powinny przedstawiaæ potencjalnie negatywne

skutki zwi¹zane z powodzi¹, a mianowicie: 
– szacunkow¹ liczbê mieszkañców, którzy mog¹ byæ dotkniêci powodzi¹, 
– rodzaje dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej na obszarach zagro¿onych, 
– instalacje mog¹ce spowodowaæ zanieczyszczenie w przypadku wyst¹pienia

powodzi, 
– wystêpowanie ujêæ wody, stref ochronnych ujêæ wody, k¹pielisk, obszarów

Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody, 
– w uzasadnionych przypadkach obszary zagro¿one podwoziami, którym towa-

rzyszy transport du¿ej iloœci osadów i rumowiska oraz potencjalne Ÿród³a za-
nieczyszczeñ wody. 
Na podstawie wy¿ej wymienionych map pañstwa cz³onkowskie do 2015 ro-

ku maj¹ sporz¹dziæ plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym. Powinny one
uwzglêdniaæ wszystkie aspekty zwi¹zane z ryzykiem powodziowym, k³ad¹c na-
cisk na zapobieganie, ochronê i stan nale¿ytego przygotowania, w tym: progno-
zowanie powodzi, zasiêg powodzi i trasy przejœcia fali powodziowej, systemy
wczesnego ostrzegania, z uwzglêdnieniem specyfiki poszczególnych obszarów
dorzeczy. 

Plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym powinny zawieraæ w szczególno-
œci [Ustawa – Prawo wodne 2001]: 
– mapê obszaru dorzecza z zaznaczonymi obszarami nara¿onymi na niebezpie-

czeñstwo powodzi, 
– mapy zagro¿enia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz

z opisem wniosków z przeprowadzonych analiz tych map, 
– opis celów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, 
– katalog dzia³añ s³u¿¹cych osi¹gniêciu celów zarz¹dzania ryzykiem powodzio-

wym, z uwzglêdnieniem ich priorytetu. 

POLSKIE PRAWO DOTYCZ¥CE ZARZ¥DZANIA RYZYKIEM 
POWODZIOWYM NA OBSZARCH WIEJSKICH 

Przepisy dyrektywy powodziowej wymuszaj¹ na krajach cz³onkowskich no-
welizacjê aktualnie obowi¹zuj¹cych unormowañ prawnych zwi¹zanych z ochro-
n¹ przed powodzi¹. W Polsce najwa¿niejszym aktem prawnym, dotycz¹cym
dzia³añ zwi¹zanych z minimalizacj¹ zagro¿enia powodziowego, jest Ustawa –
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku, czêœciowo zmieniona wymogami dy-
rektywy powodziowej w styczniu 2011 roku. Zawarto w niej przepisy dotycz¹-
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ce ochrony przed powodzi¹, która nale¿y do zadañ organów administracji rz¹do-
wej oraz samorz¹dowej. Zgodnie z ustaw¹, ochrona przeciwpowodziowa powin-
na byæ prowadzona z uwzglêdnieniem takich dokumentów planistycznych, jak:
mapy zagro¿enia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego oraz plany zarz¹-
dzania ryzykiem powodziowym, które podlegaj¹ przegl¹dowi oraz w razie po-
trzeby aktualizacji co 6 lat [Ustawa – Prawo wodne 2011]. 

Rysunek 1 przedstawia dokumentacjê dotycz¹c¹ zagro¿enia powodziowego
w kolejnoœci jej opracowywania przez Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej, a rysunek 2 – poszczególne etapy dzia³ania zwi¹zane z przygotowa-
niem wstêpnej oceny ryzyka powodziowego. 

Integraln¹ czêœæ mapy zagro¿enia powodziowego oraz mapy ryzyka powo-
dziowego obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi stanowi mapa
zagro¿enia powodziowego oraz mapa ryzyka powodziowego od strony morza,
w tym morskich wód wewnêtrznych [Ustawa – Prawo wodne 2001]. Zakres za-
dañ Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, dotycz¹cych sporz¹dzenia
opracowañ kartograficznych okreœlaj¹cych zagro¿enie powodziowe, przedstawia
rysunek 3. 

WSTÊPNA OCENA RYZYKA POWODZIOWEGO DLA OBSZARÓW
DORZECZY

PLAN ZARZ¥DZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW
DORZECZY

dla obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi wskazanych we wstêpnej
ocenie ryzyka powodziowego sporz¹dzana jest:

MAPA ZAGRO¯ENIA
POWODZIOWEGO

MAPA RYZYKA 
POWODZIOWEGO

dla obszarów dorzeczy oraz regionów wodnych przygotowuje siê na podstawie map
zagro¿enia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego:

RYSUNEK 1. Dokumenty planistyczne zwi¹zane z ocen¹ ryzyka powodziowego
FIGURE 1. Planning documents related to flood risk assessment
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WSTÊPNA OCENA RYZYKA POWODZIOWEGO DLA OBSZARÓW
DORZECZY

Przekazanie projektu wstêpnej oceny ryzyka powodziowego do zaopiniowania w³aœciwym
wojewodom i marsza³kom województw w terminie 45 dni od dnia otrzymania

WSTÊPNA OCENA RYZYKA POWODZIOWEGO OD STRONY MORZA

sporz¹dzana przez ministra w³aœciwego ds. gospodarki morskiej

Zawiadomienie organów opiniuj¹cych o sposobie rozpatrzenia opinii w terminie 
45 dni od dnia otrzymania

Przekazanie wstêpnej oceny ryzyka powodziowego
dyrektorowi Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa

RYSUNEK 2. Wstêpna ocena ryzyka powodziowego
FIGURE 2. Preliminary flood risk assessment

MAPA ZAGRO¯ENIA
POWODZIOWEGO

MAPA ZAGRO¯ENIA
POWODZIOWEGO 

OD STRONY MORZA

sporz¹dzana przez
dyrektora 

urzêdu morskiego

MAPA RYZYKA
POWODZIOWEGO

MAPA RYZYKA
POWODZIOWEGO 

OD STRONY MORZA

sporz¹dzana przez
dyrektora 

urzêdu morskiego

Przekazanie map zagro¿enia powodziowego oraz ryzyka powodziowego:
– dyrektorom regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej,
– G³ównemu Geodecie Kraju,
– G³ównemu Inspektorowi Ochrony Œrodowiska,
– dyrektorowi Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa

RYSUNEK 3. Mapa zagro¿enia powodziowego oraz ryzyka powodziowego
FIGURE 3. Flood hazard map and flood risk map
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Opracowania kartograficzne zwi¹zane z zagro¿eniem powodziowym s¹ cen-
nym materia³em Ÿród³owym wspieraj¹cym procesy decyzyjne zwi¹zane z reali-
zacj¹ polityki przestrzennej kraju, województwa oraz gminy. Zgodnie z ustaw¹
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku, w kon-
cepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania prze-
strzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decy-
zji o warunkach zabudowy nale¿y wskazaæ obszary nara¿one na niebezpieczeñ-
stwo powodzi. 

Plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym obejmuj¹ swym zakresem przede
wszystkim dzia³ania maj¹ce na celu zminimalizowanie tragicznych skutków po-
wodzi oraz systemy ostrzegania i alarmowania ludnoœci. Rysunek 4 przedstawia
zadania Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej zwi¹zane z przygoto-
waniem planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym. 

W Polsce, jednym z wielu wa¿nych dzia³añ na rzecz zapobiegania skutkom
powodzi na obszarach wiejskich, by³o przyjêcie w lipcu 2010 roku ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie bu-
dowli przeciwpowodziowych. Zalicza siê do nich m.in.: kana³y ulgi, poldery

PLAN ZARZ¥DZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 
DLA OBSZARÓW DORZECZY

Podanie do publicznej wiadomoœci projeków planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym
wraz z materia³ami Ÿród³owymi pochodz¹cymi m.in. z pañstwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego w celu zg³oszenia pisemnych uwag, co najmniej na rok 
przed rozpoczêciem okresu, którego dotycz¹

PLAN ZARZ¥DZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 
OD STRONY MORZA

sporz¹dzany przez ministra w³aœciwego ds. gospodarki morskiej

PLAN ZARZ¥DZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA REGIONÓW
WODNYCH

sporz¹dzany przez dyrektorów regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej

Uzgodnienie sposobu i zakresu uwzglênienia uwag do projektów planów zarz¹dzania
ryzykiem powodziowym z ministrem w³aœciwym ds. gospodarki wodnej oraz ministrem

w³aœciwym ds. gospodarki morskiej

RYSUNEK 4. Plan zarz¹dzania ryzykiem powodziowym
FIGURE 4. Flood risk management plan



przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne oraz wa³y przeciwpowodziowe. Pozy-
skiwanie nieruchomoœci w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji mo¿e nast¹piæ zgod-
nie z ustaw¹ m.in. w drodze postêpowañ scaleniowych [Trystu³a 2011]. 

Scalenia gruntów s¹ podstawowym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym poprawê
lub przebudowê struktury przestrzennej gruntów [Harasimowicz i Janus
2009]. Obecnie celem scaleñ gruntów jest tworzenie korzystniejszych wa-
runków gospodarowania w rolnictwie i leœnictwie poprzez poprawê struktu-
ry obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leœnych, racjonalne
ukszta³towanie roz³ogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomoœci do
systemu urz¹dzeñ melioracji wodnych, dróg oraz rzeŸby terenu [Ustawa
o scalaniu 1982]. W ramach prac scaleniowych – na etapie opracowywania
za³o¿eñ do projektu scalenia gruntów zwi¹zanych z popraw¹ warunków
wodnych i gospodark¹ wodn¹ – istnieje mo¿liwoœæ wskazania obszarów nie-
zbêdnych do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodzio-
wych. Jednak powinno to byæ poprzedzone szczegó³ow¹ inwentaryzacj¹ oraz
ocen¹ stanu istniej¹cego obszaru, m.in. pod k¹tem rodzaju powodzi i obsza-
ru ich wyst¹pienia, warunków przyrodniczych, istniej¹cej zabudowy, infra-
struktury technicznej czy gêstoœci zaludnienia. Opracowania kartograficzne
zwi¹zane z zagro¿eniem powodziowym, m.in. mapy zagro¿enia powodzio-
wego oraz mapy ryzyka powodziowego, pozwol¹ na pe³n¹ charakterystykê
obiektu scaleniowego pod k¹tem identyfikacji zagro¿eñ, a tak¿e na analizê
i ocenê ryzyka powodziowego [Trystu³a 2011]. 

Kolejnym aktem prawnym zwi¹zanym z zarz¹dzaniem ryzykiem powodzio-
wym na obszarach wiejskich jest ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarz¹-
dzaniu kryzysowym. Pod pojêciem zarz¹dzania kryzysowego rozumie siê dzia-
³alnoœæ organów administracji publicznej, bêd¹c¹ elementem kierowania bezpie-
czeñstwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
dzia³añ, reagowaniu w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowych oraz od-
twarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru [Ustawa
o zarz¹dzaniu kryzysowym 2007]. 

Zdefiniowane zosta³y równie¿ pojêcia: sytuacja kryzysowa, infrastruktura
krytyczna, planowanie cywilne oraz podstawowe zadania z zakresu planowania
cywilnego, które obejmuj¹: gromadzenie i przetwarzanie informacji o mo¿li-
wych do u¿ycia si³ach i œrodkach w sytuacjach kryzysowych, opracowanie pro-
cedur postêpowania na wypadek zagro¿eñ, przygotowywanie planów reagowa-
nia kryzysowego [Ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym 2007]. 

Podano, i¿ zarz¹dzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Rada Ministrów, a w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki – minister
w³aœciwy do spraw wewnêtrznych. Organem opiniodawczo-doradczym, w³aœci-
wym w sprawach inicjowania i koordynowania dzia³añ w zakresie zarz¹dzania
kryzysowego, jest dzia³aj¹cy przy Radzie Ministrów Rz¹dowy Zespó³ Zarz¹dza-
nia Kryzysowego, w sk³adzie: Prezes Rady Ministrów – przewodnicz¹cy, Mini-
ster Obrony Narodowej i minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych – zastêpcy
przewodnicz¹cego, oraz Minister Spraw Zagranicznych. 
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W posiedzeniach Zespo³u bior¹ udzia³, w zale¿noœci od potrzeb, miêdzy in-
nymi: ministrowie oœwiaty i wychowania, rolnictwa, œrodowiska, G³ówny Geo-
deta Kraju i Komendant G³ówny Stra¿y Granicznej. Na mocy ustawy tworzy siê
Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa i okreœla jego zadania. Natomiast organami
w³aœciwymi w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na poszczególnych szcze-
blach podzia³u administracyjnego kraju s¹: na terenie województwa – wojewo-
da, a organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadañ za-
rz¹dzania kryzysowego jest wojewódzki zespó³ zarz¹dzania kryzysowego; na te-
renie powiatu – starosta, który wykonuje zadania zarz¹dzania kryzysowego przy
pomocy powiatowego zespo³u zarz¹dzania kryzysowego; na terenie gminy –
wójt, burmistrz, prezydent miasta, z gminnym zespo³em zarz¹dzania kryzysowe-
go jako organem pomocniczym. 

Tak wiêc ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym wskazuje organy odpowiedzial-
ne za zarz¹dzanie kryzysowe, podaje, jakie spoczywaj¹ na nich zadania i jakie
s¹ zasady finansowania tych zadañ. 

PODSUMOWANIE

Powodzie s¹ zjawiskiem naturalnym, zwi¹zanym z obiegiem wody w przyro-
dzie, nie mo¿na ich zatem unikn¹æ. Wywo³ane przez nie szkody s¹ w g³ównej
mierze skutkiem wkraczania cz³owieka na zalewowe tereny dolin rzecznych
[Grocki i Eliasiewicz 2001]. 

Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa obszarów wiejskich naszego kraju
jest uzale¿niona m.in. od pomocy ze strony Unii Europejskiej. Ogromne znacze-
nie w tej kwestii maj¹ istniej¹ce programy pomocowe, dziêki którym istnieje re-
alna szansa terminowego spe³nienia wymogów dyrektywy powodziowej w za-
kresie opracowania dokumentacji planistycznej dotycz¹cej zagro¿enia powo-
dziowego. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e sukces ka¿dego podjêtego przedsiêwziêcia
zwi¹zanego z realizacj¹ wymogów dyrektywy uzale¿niony jest tak¿e m.in. od
bezproblemowego i szybkiego dostêpu do aktualnych, dok³adnych i umiejêtnie
dobranych danych hydrologicznych i geodezyjnych oraz wzajemnej wspó³pracy
ró¿nych organów odpowiedzialnych za ich przygotowanie. 

Wejœcie w ¿ycie w lipcu 2010 roku ustawy o szczególnych zasadach przygo-
towania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych spo-
wodowa³o, ¿e scalenia gruntów zaczê³y odgrywaæ istotn¹ rolê w ochronie prze-
ciwpowodziowej obszarów wiejskich. 

Nowe uregulowania prawne dotycz¹ce sytuacji kryzysowych (ustawa z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarz¹dzaniu kryzysowym) okreœli³y organy odpowiedzial-
ne w sprawach zarz¹dzania kryzysowego na poszczególnych szczeblach podzia-
³u administracyjnego, ich podstawowe zadania i sposób finansowania tych zadañ
oraz zasady postêpowania w tej dziedzinie. 
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EU AND NATIONAL LEGAL INSTRUMENTS IN FLOOD CONTROL
OF RURAL AREAS 

Abstract. In recent years, extreme hydrological phenomena have been observed increasingly
frequently in many European countries, including Poland. Efficient protection measures to
reduce the occurrence of floods and their tragic consequences have been sought for years.
One such solution is the efficient water policy pursued by the European Union, made up of
a series of legal acts related to flood risks. The aim of the study is to present an overview of
selected EU and national legal instruments concerning flood control in rural areas which are
currently applied in Poland. The implementation of EU regulations makes it necessary for
the member-states to amend many of the currently binding regulations relating to flood
control, but also to adopt a number of new legal rules facilitating flood risk management.

Key words: flood control, rural areas, flood risk management
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