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M inister środow iska
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Pani
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska nr 6/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. zespół 
kontrolujący Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKA) w Ministerstwie Środowiska (MŚ) 
przeprowadził w dniach 1 3 - 2 4  kwietnia 2015 r. kontrolę doraźną w zakresie zasadności wydawania 
decyzji zwalniających inwestorów od zakazów wykonywania robót oraz czynności utrudniających 
ochroną przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią w rejonie rzeki Rokitnicy.

Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę w następującym składzie:

• Jerzy Chabros -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
• Jan Zagajewski -  Radca Ministra w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Kontrola została, przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 
w administracji rządowej1.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli.

W okresie objętym kontrolą stanowisko dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie (dalej RZGW, Jednostka) zajmowała od 16 lutego 2015 r. pani Iwona Gawłowska. 
W okresie od 18 listopada 2014 r. do 15 lutego 2015 r. pełniącym obowiązki dyrektora RZGW 
w Warszawie była pani Małgorzata Moś. Od 17 stycznia 2002 r. do 17 listopada 2014 r. dyrektorem 
Jednostki był pan Leszek Bagiński.

Ustalenia kontroli:

W okresie objętym kontrolą, dla rzeki Rokitnicy nie było opracowanych map zagrożenia 
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Opracowaniem, które stanowiło podstawę 
wydawania decyzji przez Dyrektora RZGW w Warszawie (dalej Organ) w sprawach objętych kontrolą 
było Studium dla potrzeb planowania ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki Rokitnicy (dalej 
Studium). Studium zostało wykonane na zlecenie RZGW w latach 2005-2006 i zostało przyjęte przez 
Jednostkę w maju 2006 r.

[Dowód: akta kontroli str. 27-54;64-65 ;68-70]

1 Dz. U. nr 185, poz. 1092

 

 

 

 
 
 

 



, Kontrolą objęte zostały postępowania w sprawie wydawania decyzji w okresie od marca 2006 r. do 
31 marca 2015 r. Według przedstawionych przez Jednostkę zestawień, w tym okresie wpłynęły 
54 wnioski o wydanie decyzji w sprawach objętych kontrolą. W okresie od marca 2006 do sierpnia 
2011 r. nie wpłynął żaden wniosek w przedmiotowej sprawie. Wszystkie wnioski wpływały w okresie 
późniejszym (wrzesień 2011-marzec 2015 r.).

W wyniku rozpatrzenia spraw, było wydanych:
- decyzji pozytywnych - 41,
- decyzji odmownych -13,

W tabeli poniżej przedstawiono ilość decyzji w przedmiotowej sprawie w poszczególnych latach.

. Rok R-m (+) R-m(-) Ogółem
2011 2012 2013 2014 2015

+ - + - + - + - + . -
4 0 8 0 15 5 12 1 2 1 41 13 54

+ pozytywna; - odmowna.
[Dowód: akta kontroli str. 5-10; 19-23; 24-25 ]

W ramach kontroli weryfikacji poddano 20 postępowań zakończonych wydaniem decyzji przez 
Dyrektora RZGW w Warszawie.

Przedłożone do kontroli akta wybranych postępowań nie miały metryki sprawy lub wykazu 
dokumentów w sprawie. W przypadku metryki sprawy, stan ten jest zgodny z rozporządzeniem 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których 
obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony2.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wybrane dane (kwantyfikowalne), które były przesłanką do 
wydawania decyzji przez Organ.

l.p. Decyzja km rzeki Rzędne terenu 
-  Wniosek - 

m n.p.m3

Rzędne terenu 
przyjęte przez 

RZGW - 
m n.p.m.

Rzędna 
wody 
1 % - . 

m
n.p.m.4

Rzędna
wody
10%-

m
n.p.m,5

Różnica
pomiędzy rzędną 
terenu przyjęta 
przez RZGW a 

rzędną wody 1% 
w m6

l 417/D/TC-U/14 z dnia 18.06.14 r:
NEGATYWNA 20+800 103 103,00-103,10 103,48 103,42 o d -0,48 d o -0,38

2 29/D/NC-U/13 z dnia 30.01.13 r.
NEGATYWNA 19+800 100,34- 101,25 100,10-100,60 101,15 101,07 o d -1,05 d o -0,55

3 330/D/NC-U/13 z dnia 5.09.13 r . ;
530/D/TC-U/14 z dnia 12.08.14r. 
NEGATYWNE

20+550 102,45- 103,0 102,10-103,0 102,9 102,83 od -0,80 do 0,10

4 302/D/ZO/l 1 z dnia 19.09. l i r .
POZYTYWNA ' 19+650 101,2 100,7 100,8 . 100,8 -°.i

5 303/D/Z0/11 z dnia 19.09.11 r.
POZYTYWNA 19+700 101,2 100,7 100,92 100,9 . -0,22

6 301/D/ZO/l 1 z dnia 19.09.11 r.
POZYTYWNA 19+750 101,2 100,7 101,04 ' 101,03 -0,34

7 304/D/ZO/l 1 z dnia 19.09.11 r.
POZYTYWNA ’ 19+800 101,2 101,1 101,1 101,1 0

2 Dz. U. z 2012 f. poz. 269 ! ■.
3 W kolumnie podano dane na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawców map, wniosków lub innych dokumentów, które 
przedstawiały rzędne terenu - ustalenia kontrolujących. -
4 Rzędne zasięgu zalewów dla wód o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na sto lat.
5 Rzędne zasięgu zalewów dla wód o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na dziesięć lat.

Różnica pomiędzy rzędnymi terenu, a rzędną zasięgu zalewów dla wód o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na sto lat. Wartość 
ujemna odzwierciedla prawdopodobną głębokość zalania obszaru określonej nieruchomości gruntowej. Wartość dodatnia oznacza 
prawdopodobieństwo niewystąpienia zalewu na wskazanym obszarze.
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8 166/D/ZO/12 z dnia 15.05.12 r. 
POZYTYWNA

20+611 102,2-102,8 103 103,04 103,03 -0,04

9 419/D/ZO/12 z dnia 15.10.12 r. 
POZYTYWNA 20+611 101,4-103,9 103,4 103,04 103,03 0

10 5/D/NC-U/13 z dnia7.01.13 r. 
POZYTYWNA 20+800 103,5 103,8 103,48 103,42 0,32

11 107/D/NC-U/13 z dnia 10.04.13 r. 
POZYTYWNA 20+800 103,5 103,8 103,48 103,42 0,32

12 36/D/NC-U/13 z dnial5.02.13 r. 
POZYTYWNA

18+750 98,2-98,7 98,5 98,83 98,71 -0,33

13 37/D/NC-U/13 z dnia 14.12.13 r. 
POZYTYWNA

18+750 99,0-99,5 99,5 98,83 98,71 0,67

14 35/D/NC-U/13 z dnia 18.04.13 r. 
POZYTYWNA

18+750 98,7-99,0 98,7-99,0 98,83 98,71 od -0,13 do 0,17

- 15 572/D/TC-U/13 zdnia 18.11.13 r. 
POZYTYWNA

20+900 103,95-104,3 103,95-104,3 103,71 103,65 od 0,24 do 0,59

16 664/D/TC-U/13 z dnia 17.12.13 r. 
POZYTYWNA

20+775 103,3-103,5 103,3-103,5 103,42 103,36 o d -0,12 do 0,08

17 660/D/TC-U/13 z dnia 17.12.13 r. 
POZYTYWNA

20+800 103,4-103,7 103,4-103,7 103,48 103,42 o d -0,08 do 0,22

18 670/D/TC-U/13 z dnia 23.12.12 r. 
POZYTYWNA ' 20+850 103,3-103,7 103,3 103,59 103,54 0,29

19 723/D/TC-U/14 z dnia 4.12.14 r. 
POZYTYWNA

21+900 106,9-107,2 106,90-107,20 106,65 106,59 0,25-0,55

20 17/D/TC-U/15 zdnia 15.01.15 r. 
POZYTYWNA . 20+700 103,30- 103,48 103,35 103,24 103,19 0,11

Z analizy powyższych danych wynika, że:
-  w 9 przypadkach rzędne terenu były równe lub wyższe od rzędnej wody 1%. W tych przypadkach 

wszystkie decyzje były pozytywne;
-  w 11 przypadkach, RZGW przyjęło na podstawie otrzymanych danych od Wnioskodawców oraz 

Studium, że poziom rzędnej wody 1% jest wyższy od rzędnych terenu, na którym ma być 
realizowana inwestycja. W 3 przypadkach decyzje były odmowne. W 8 przypadkach decyzje były 
wydane z określonymi przez Organ warunkami;

-  z zestawienia wynika, że w kilku przypadkach przyjęte przez RZGW rzędne terenu, różnią się od
rzędnych wynikających z dokumentacji dostarczonej przez Wnioskodawców. Dotyczy to 
następujących decyzji: .
• 29/D/NC-U/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. Rzędne terenu zostały zaczerpnięte z opracowania 

Dokumentacja techniczna dla koncepcji technicznej budynków zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na dz. nr 128/3 luty 2012, załączonej do dokumentacji sprawy. Przy takich 
wysokościach zmienia się poziom zalewu i zawiera się w przedziale od -0,81 do 0,10 m.

• 330/D/NC-U/13 z dnia 5 września 2013 r.; 530/D/TC-U/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. Na 
podstawie załączonych map dostarczonych przez Wnioskodawcę, rzędna terenu, została 
określona w przedziale 102,45-103,0 m n.p.m. Przy takich wysokościach zmienia się poziom 
zalewu i zawiera się w przedziale od -0,45 do 0,10 m.

• 301; 302; 303; 304/D/ZO/ll z dnia 19 września 2011 r. W załączonej dokumentacji 
znajdowały się plany wyrysów działek, na których nie określono rzędnych terenu. 
Wnioskodawca w złożonym wniosku (w opisie) podał wysokości, które zostały 
zweryfikowane przez RZGW. W dokumentacji nie ma na ten temat żadnego potwierdzenia 

w postaci dokumentu lub notatki.
• 166/D/ZO/12 z dnia 15 maja 2012 r. - Decyzja ta dotyczy terenu, tożsamego z terenem 

z decyzji opisanych powyżej - 330/D/NC-U/13 z dnia 5 września 2013 r., 530/D/TC-U/14 
z dnia 12 sierpnia 2014 r. W związku .z powyższym rzędne terenu powinny w tym przypadku 
również wynosić 102,45-103,0 m n.p.m. Przy takich wysokościach zmienia się poziom zalewu

' i zawiera się w przedziale od -0,45 do 0,10 m.
• 419/D/ZO/12 z dnia 15 października 2012 r. Na podstawie dostarczonej przez Wnioskodawcę 

mapy, kontrolujący stwierdzili jeden punkt o rzędnej 101,4 m n.p.m., który nie został
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uwzględniony przez RZGW. Sytuacja ta może być omyłką pisarską, lecz w dokumentacji 
sprawy nie ma odniesienia do tego faktu. Jeżeli uwzględni się tę rzędną punktu, to część 
terenu położona jest poniżej rzędnej wody 1% o 2 m. .

• 36/D/NC-U/13 z dnia 15 lutego 2013 r. RZGW przyjął dla tej działki średnią rzędną terenu.
Z mapy załączonej do dokumentacji wynika, że działka, która jest wykazana w decyzji, 
dochodzi do brzegu rzeki. Z rzędnych odczytanych z tej mapy i przyjętych przez 
kontrolujących wynika, że rzędne wody 1% przewyższają rzędne terenu w granicach od 0,63 
do 0,13 m. ' •

Powyższe uwagi dotyczące określania istotnych dla podejmowania decyzji parametrów, mogą 
świadczyć o braku należytej staranności przy określaniu tych parametrów. Szczególnie należy zwrócić 
uwagę na niejednolite i niekonsekwentne podejście w określaniu rzędnych terenu. W niektórych 
przypadkach przyjęty jest przedział rzędnych terenu określający wartości skrajne, co odzwierciedla 
rzeczywistą zmienność terenu, w innych przyjęta jest jedna wartość - średnia, co nie odzwierciedla 
rzeczywistej zmienności terenu. Jednocześnie ustalenia kontroli wskazują na brak jednolitego 
podejścia RZGW w sprawach o zbliżonym stanie faktycznych.

[Dowód: akta kontroli str. 71-120]

W przypadku jednego z postępowań stwierdzono, że Organ, Postanowieniem uzgodnił bez żadnych 
warunków projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej mpzp), w zakresie 
jego właściwości wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,7 (dalej upw) co 
w efekcie stworzyło możliwość podjęcia uchwały w tej sprawie przez miejscowe władze 
samorządowe. W następstwie tego miejscowe władze zwróciły się do RZGW z wnioskiem, o wydanie 
decyzji, zwalniającej z zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla 
tego terenu. Organ wydał Decyzję w tej sprawie, która odmawiała zwolnienia z zakazu wykonywania 
robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią polegającego na realizacji dwóch budynków.

Należy uznać, że Organ przy wydawaniu Postanowienia powinien przeanalizować projekt mpzp - ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na charakter zabudowy - pod kątem ograniczeń wynikających ze 
Studium. Postępowanie Oranu w tym zakresie należy uznać za niekonsekwentne i cechujące się 
brakiem należytej staranności. .

[Dowód: akta kontroli str. 75-77]

W jednym przypadku stwierdzono, że trzy Decyzje dotyczą tego samego terenu. Wcześniejsza 
Decyzja była pozytywna (166/D/ZO/12 z dnia 15 maja 2012 r.). Dwie późniejsze były odmowne 
(330/D/NC-U/13 z dnia 5 września 2013 r. oraz 530/D/TC-U/14 z dnia 12 sierpnia 2014r.). W tej 
sprawie stwierdzono różne punkty odniesienia, który były podstawą do obliczeń w oparciu ó Studium. 
W pierwszym przypadku punkt odniesienia określono na 20+611 km Rzeki. W drugim przypadku 
przyjęto punkt odniesienia na 20+550 km Rzeki. Problem rzędnych wysokości terenu został 
przedstawiony powyżej (tabela l.p. 3 i 8).

W przedmiotowym przypadku należy stwierdzić brak konsekwencji w działaniu Organu. 
Z udzielonych przez RZGW wyjaśnień wynika, że Decyzje dotyczą różnych obiektów i skali 
przedsięwzięć. Analiza dostarczonych w trakcie kontroli materiałów dotyczących przedmiotowych 
postępowań wskazuje, że skala działań w obu przypadkach jest porównywalna. Wskazuje na to 
w szczególności analiza decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu, na który została wydana 
pozytywna decyzja.- ^

[Dowód: akta kontroli str. 68-70; 78-87; 92-101]

7 Dz. U. z 2012 r. poz. 145
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Niektóre Decyzje, w części orzekającej, nie wskazują w sposób jednoznaczny lub w ogóle istotnych 
parametrów, które mają być spełnione przy realizacji inwestycji. W większości tych przypadków 
warunki te są określone w części uzasadniającej Decyzję, co nie jest obligatoryjne dla

Wnioskodawców przy jej realizacji. '
[Dowód: akta kontroli str.102-103; 109-118; 124-131]

Mając na uwadze powyższe ustalenia wnoszę o:

1. Zapewnienie jednolitego podejścia w zakresie wydawania decyzji będących przedmiotem 

niniejszej kontroli, w tym w szczególności w zakresie:
-  jednolitego i starannego ustalania rzędnych terenu oraz innych przesłanek mających wpływ na

ocenę wydawanych decyzji; _ .
-  konsekwentnego działania w ramach obranej linii orzecznictwa, w tym również w zakresie

prowadzonych uzgodnień;
-  jednoznacznego formułowania warunków w decyzji Organu, które powinny być wykonane 

przez inwestora w trakcie realizacji inwestycji.
2. Rozważenie prowadzenia w nowo wszczętych sprawach wykazu dokumentów, zapewniającego

właściwą przejrzystość i rzetelność dokumentowania działań podejmowanych w ramach 

prowadzonych spraw. •

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z kontroli, proszę Panią Dyrektor o złożenie pisemnej 
informacji w sprawie sposobu wykorzystania wyników kontroli oraz o podjętych działamac 
zmierzających do realizacji zaleceń pokontrolnych -  w terminie do 30 czerwca 2015 r. W przypadku 
ustanowienia zasad/procedur lub wydania innych wewnętrznych dokumentów służących realizacji 
zalecenia nr l, proszę o ich załączenie do przedmiotowej informacji.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik 
jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo 
przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.

Stanowisko wnosi się za pośrednictwem Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie 
Środowiska (BKA). W przypadku braku uwag do treści sprawozdania, informację w tej sprawie 

należy przekazać bezpośrednio do BKA.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie 
Środowiska będzie monitorować postęp realizacji zaleceń pokontrolnych do czasu ich pełnego

wdrożenia. .

Po wiadomości;

Pan Mateusz Balcerowicz- z-ca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych
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W związkir-z pismem Ministra Środowiska znak: BKA-l-0943-3/18520/15 z dnia 26 maja 
2015r., stanowiącym sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Regionalnym Zarządzie 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie zasadności wydawania decyzji zwalniających 
od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od wód rzeki 
Rokitnicy przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia w aspekcie przedstawionych 
wyników kontroli.

Każde postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji zwalniającej 
od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią stanowi 
indywidualną sprawę administracyjną i jest rozpoznawane niezależnie do innych postępowań. 
W toku przeprowadzonej kontroli tutejszy organ przedstawił informacje dotyczące przyjętych 
kryteriów, którym powinny odpowiadać dokumentacje wnioskowe o zwolnienie od zakazów 
obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W przedmiotowej materii 
szczególny nacisk jest kładziony na jakość i aktualność map sytuacyjno-wysokościowych, 
jak również źródło ich pochodzenia. Stanowisko organu w przywołanej kwestii jest 
jednoznaczne, albowiem przedkładana wraz z dokumentacją wnioskową mapa 
sytuacyjno-wysokościowa powinna stanowić zasób Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Każdorazowo wnioskodawca jest informowany o obowiązku 
przedłożenia stosownej mapy, a w przypadku jej braku wzywany do uzupełnienia dokumentacji 
wnioskowej.

Niezależnie od powyższego należy również wyjaśnić, że mapy stanowiące zasób 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej cechuje różna dokładność, 
w szczególności w zakresie lokalizacji i liczebności punktów wysokościowych i w niektórych 
przypadkach określenie rzędnych terenu jest prowadzone drogą interpolacji. Posiłkowo przy 
określaniu ukształtowania i rzędnych terenu organ kieruje się również dostępnymi numerycznymi 
modelami terenu, tak aby granica błędu przy ocenie stanu faktycznego była możliwie 
najmniejsza.

Przyjęte standardy w zakresie dokładności dokumentacji wnioskowych zapewniają 
jednolite traktowanie Wnioskodawców w kwestii formalnych wymagań, którym muszą 
odpowiadać przedkładane wnioski o zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią.
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Zakres merytorycznej oceny przedsięwzięć realizowanych w ramach obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią przyjęty w RZGW w Warszawie pozwala na obiektywną ocenę 
planowanych przedsięwzięć w aspekcie zagrożenia powodziowego. W przedmiotowym zakresie 
analizowany jest szeroki zakres uwarunkowań lokalnych, obejmujący ukształtowanie terenu 
nieruchomości, lokalizację infrastruktury komunikacyjnej zapewniającej drogę ewakuacji 
w przypadku wystąpienia powodzi, aktualny stan zagospodarowania terenu, lokalizację 
infrastruktury towarzyszącej - dostępność mediów, odległość planowanego przedsięwzięcia 
od koryta rzeki, lokalizację nieruchomości w ramach obszaru, na którym ryzyko wystąpienia 
powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, rzędne wód wezbraniowych o określonym 
prawdopodobieństwie wystąpienia, a tym samym potencjalny poziom pokrycia terenu 
nieruchomości wodami wezbraniowymi, charakter planowanego przedsięwzięcia, przyjęte 
rozwiązania techniczne dotyczące zabezpieczenia przedsięwzięcia przed oddziaływaniem wód 
wezbraniowych, dostępne informacje w zakresie kierunków i prędkości przepływu wód 
wezbraniowych.

W świetle przyjętych kryteriów nie sposób zgodzić się z twierdzeniem braku 
odpowiedniej staranności organu przy ustalania stanu faktycznego, czy też braku jednolitych 
kryteriów oceny. Nadmienić należy, że indywidualny charakter każdej sprawy nie zawsze 
pozwala na przyjęcie tożsamych kryteriów w sprawach o potencjalnie podobnym zakresie, 
jednakże uwzględniane środki oceny 9 planowanych przedsięwzięć zapewniają pełną 
transparentność procesu decyzyjnego, a wydawane rozstrzygnięcia w sposób precyzyjny 
wskazują i wyjaśniają zasadność przesłanek którymi kieruje się tutejszy organ.

Przeprowadzona kontrola dotyczyła wydawania decyzji zwalniających od zakazów 
obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od wód rzeki Rokitnicy 
w okresie od marca 2006 do marca 2015. W przedmiotowym okresie przepisy ustawy Prawo 
wodne dotyczące ochrony przed powodzią oraz procedury wydawania decyzji zwalniających 
od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią uległy znaczącym 
modyfikacjom, zatem całkowicie niemożliwe było wypracowanie jednolitej linii orzeczniczej 
oraz określenie jednolitego sposobu ustalania warunków w treści decyzji.

Ustawa z dnia z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw /Dz. U. z 2011r. Nr 32, poz. 159/ wprowadziła obecną, odmienną od wcześniej 
obowiązującej, regulację kwestii zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią. W stanie prawnym sprzed 18 marca 2011r. nie funkcjonowała definicja obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią. W ówczesnym stanie prawnym ustawodawca wprowadził 
bowiem obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią, które obejmowały w myśl art. 82 ust. 1 
pkt 1 ustawy Prawo wodne w brzmieniu wówczas obowiązującym, tereny między watem 
przeciwpowodziowym a linią brzegu, strefę wybrzeża morskiego oraz strefę przepływów wezbrań 
powodziowych określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie 
studium, sporządzanego zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy przez dyrektora regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej dla obszarów nieobwalowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Z przywołanych przepisów prawa bezsprzecznie wynika, że za obszar bezpośredniego 
zagrożenia powodzią uznawana była strefa przepływu wezbrań powodziowych określona 
na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej przeniesiona do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. A zatem dopiero przeniesienie do aktu prawa miejscowego 
obszarów określonych w studium ochrony przeciwpowodziowej powodowało, że obszary te są 
uznawane z obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują stosowne zakazy 
określone w przepisach ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie prawodawca nie uregulował wówczas kwestii terminu, w którym należy 
dokonać przeniesienia obszarów ze studium ochrony przeciwpowodziowej do miejscowych



planów zagospodarowania przestrzennego, w efekcie czego przeważająca część organów 
jednostek samorządu terytorialnego nie opracowała miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenach objętych ustaleniami ww. studium. W obowiązującym wówczas 
stanie prawnym, przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie było 
podstaw prawnych do występowania z wnioskiem o zwolnienie od zakazów obowiązujących 
na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczonych w studium ochrony 
przeciwpowodziowej.

W świetle powyższego na etapie uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy 
organ nie mógł żądać przedłożenia decyzji zwalniające od zakazów, jak ma to miejsce w chwili 
obecnej. Brak było również podstaw do odmowy uzgodnienia projektów decyzji o warunkach 
zabudowy, przy czym tutejszy organ w treści uzasadnień postanowień uzgadniających projekty 
przedmiotowych decyzji każdorazowo zamieszczał informacje o zagrożeniu powodziowym 
określonego terenu.

Zmiana ustawy Prawo wodne dokonana ww. ustawą z dniai 5 stycznia 2011 r. 
spowodowała, że obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczone w studium ochrony 
przeciwpowodziowej zostały uznane za obszary szczególnego zagrożenia powodzią bez względu 
na fakt przeniesienia tychże obszarów do aktów prawa miejscowego i zakazy określone 
przepisami art. 881 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne obowiązują na tych 
terenach wprost z mocy ustawy.

Wobec powyższego od ww. zmiany stanu prawnego tryb procedowania spraw 
związanych z realizacją planowanych przedsięwzięć w ramach obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią został ujednolicony i jest stosowany w niezmienionym kształcie również w chwili 
obecnej. Co więcej w przypadku braku decyzji dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią, organ każdorazowo odmawia uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Odnosząc się do kwestii uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego należy wyjaśnić, że podstawą do odmowy uzgodnienia projektu miejscowego 
planu może być jedynie brak przeniesienia do tego planu obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej nie jest organem właściwym 
do prowadzenia i kształtowania polityki przestrzennej, gdyż przepisy prawa statuują 
przedmiotowe zadanie w katalogu zadań własnych organów jednostek samorządu terytorialnego. 
Tutejszy organ żąda jedynie zamieszczenia stosownych zapisów dotyczących zakazów 
obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i obowiązku uzyskania decyzji 
zwalniającej od tychże zakazów.

Jednocześnie uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie może być traktowane jako bezwarunkowa zgoda na realizację planowanych 
przedsięwzięć, a przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
przepisy ustawy Prawo wodne nie pozwalają na ingerencję dyrektora regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej w kwestię zagospodarowania przestrzennego.

W kwestii zalecenia pokontrolnego dotyczącego ujednolicenia formułowania warunków 
w wydawanych decyzjach zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, należy wskazać, że do dnia 11 lipca 2014r. dyrektor regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej nie miał podstaw prawnych do określania w treści decyzji wiążących 
warunków dotyczących realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze stan prawny i obowiązującą organy administracji publicznej zasadę 
legalności określenie w treści decyzji wiążących stronę warunków realizacji przedsięwzięcia 
stanowiłoby przekroczenie uprawnień organu, dlatego też w uzasadnionych przypadkach w treści
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uzasadnienia decyzji wskazane były pewne uwarunkowania, które w opinii organu powinny być 
spełnione ze względu na zagrożenie powodziowe terenu.

Dopiero zmiana wprowadzona ustawą z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2014r. poz. 850/ nadała nowe brzmienie przepisu 
art. 881 ust. 2 ustawy Prawo wodne, wyznaczając dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej obowiązek określenia warunków niezbędnych dla ochrony przed powodzią w przypadku 
wydawania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią określonych przypisem art. 881 ust.1 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyższego decyzje wydawane przez tutejszy organ wypełniają dyspozycję 
normy prawnej odtwarzanej z art. 881 ust. 2 ustawy Prawo wodne, poprzez określenie w osnowie 
decyzji warunków niezbędnych dla ochrony przed powodzią.

Analizując całokształt uwag ze sprawozdania z kontroli należy stwierdzić, że przyjęte 
w organie procedury prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie wydawania 
decyzji zwalniających od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią są zgodne z ideą przedstawionych zaleceń i będą w sposób bardziej przejrzysty 
stosowane w przyszłości.


